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Övervakningskommittén
för landsbygdsprogrammet
2007-10-31
ÖK-sekretariatet

Protokoll nr 1/2007 från möte med övervakningskommittén för
landsbygdsprogrammet
Tid:

Den 9 oktober 2007

Plats:

Stora Brännbo, Sigtuna

Dagordning: Se bilaga 1
Deltagare:

Se bilaga 2

1 Mötets öppnande
Ordförande Rolf Eriksson, förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna till det första
mötet med övervakningskommittén för landsbygdsprogrammet.
Samtliga deltagare presenterar sig.
2 Godkännande av dagordning
Ordföranden lämnar ordet fritt för synpunkter på förslaget till dagordning och anmälan av
eventuella övriga frågor.
Önskemål framförs om att punkten ”Nästa möte” ska tidigareläggas.
Övervakningskommittén beslutar om dagordningen enligt förslaget med ändringen att
punkten Nästa möte tidigareläggs.
3 Val av två justeringsmän
Två justeringsmän ska justera protokollet jämte ordföranden innan det översänds till
övervakningskommittén.
Till justeringsmän föreslås Carina Strömberg, Skogsstyrelsen och Peter Malmsten,
Glesbygdsverket.
Övervakningskommittén beslutar att utse Carina Strömberg och Peter Malmsten till
justeringsmän.
4 Övervakningskommitténs roll, översiktligt
Sofia Björnsson, Jordbruksdepartementet, informerar om övervakningskommitténs roll,
se bilaga 3.
5 Beslut om arbetsordning
Roland Sten, ÖK-sekretariatet, presenterar utkast till arbetsordning. Utkastet delas ut på
mötet som något skiljer sig från tidigare utsänt utkast.
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Synpunkter framförs och följande ändringar föreslås:
1.2 Sammansättning
Nytt stycke efter fjärde stycket:
”Ersättare ges möjlighet att delta i övervakningskommitténs möten på egen bekostnad.”
3.5 Skriftlig procedur
Tillägg i tredje strecksatsen:
”Ledamöterna har femton arbetsdagar på sig efter utskick att besvara beslutsförslaget.
Övervakningskommittén anses ha fattat ett enhälligt beslut om minst 12 ledamöter har
tillstyrkt förslaget och om inte någon skriftlig invändning mot beslutsförslaget eller mot
tillvägagångssättet med den skriftliga proceduren har inkommit till ordföranden eller
sekretariatet inom femton arbetsdagar.”
Tillägg av ny punkt under avsnittet arbetsformer:
3.6 Överlämnande av material
”Allt material som lämnas till ledamöterna ska även lämnas till ersättare, Europeiska
kommissionen, förvaltningsmyndigheten och utbetalande organ.”
Diskussion:
Kan föreskriftsändringar beslutas av övervakningskommittén?
Svar: Nej, övervakningskommittén har ingen föreskriftsrätt.
Ska övervakningskommittén vara med och besluta om vad eventuella nya modulerade medel ska användas till?
Svar: Om det blir en A-ändring av programmet ska ändringen godkännas av övervakningskommittén.
Vem eller vilka i övervakningskommittén bevakar jämställdhetsfrågorna? Varför har man valt att besluten ska
fattas i enhällighet?
Svar: När övervakningskommittén sattes samman diskuterades hur jämställdhetsfrågorna bevakas och man
kom fram till att de fackliga organisationerna har bl.a. rollen att värna om jämställdhetsfrågorna. Vidare är
jämställdhetsfrågorna viktiga även inom myndigheter och övriga organisationer. Flera ledamöter meddelade att
så var fallet. Vad gäller enhällighet så följer detta det arbetssätt som gäller för andra övervakningskommittéer.

Övervakningskommittén beslutar att efter ovan angivna ändringar anta arbetsordningen,
se bilaga 4.
6 Hur programmet har offentliggjorts genom olika informationsinsatser
Thérèse Ljungquist, ÖK-sekretariatet, beskriver de olika informationsinsatserna som har
genomförts, se bilaga 5.
7 Information om stödansökningar och beslut
Christine Bergh, ÖK-sekretariatet, informerar om ansökningsläget, se bilaga 6.
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Diskussion:
Kommittén efterfrågar utförligare statistik. ÖK-sekretariatet menar att det inte är möjligt i dagsläget att få fram
mera statistik. ÖK-sekretariatet återkommer med utförligare statistik när sådan föreligger.

8 Urvalskriterier
Roland Sten, ÖK-sekretariatet, går igenom dokumentet med urvalskriterier. Ny uppdaterad
version av dokumentet delas ut, se bilaga 7.
Diskussion:
Görs en bedömning av lönsamheten i själva branschen eller påverkar de höga spannmålspriserna inte
ersättningsnivåerna alls?
Svar: Den s.k. hälsokontrollen som kommissionen nu genomför avseende gårdsstödsreformens utfall (pelare 1
inom CAP) kommer sannolikt att behandla dessa frågor. Kommissionen beräknas lämna en rapport om
hälsokontrollen i november.
En synpunkt framfördes om att kraven på affärsplanen är alltför omfattande när det gäller mindre satsningar,
det är viktigt att det finns en rimlighet.
Att även renskötselföretag kan få stöd under olika åtgärder bör tydliggöras under aktuella stöd. (Kommentar
från ÖK-sekr: Detta har åtgärdats. )
Vad menas med ”ökade marknadsandelar” under åtgärden Modernisering av jordbruksföretag? Menas
kombinationsverksamhet?
Svar: Det är den formuleringen som används i programmet. Möjligen är den något illa vald. För diversifiering
finns en särskild åtgärd i axel 3.
Det skulle vara intressant att ta del av en sammanställning och analys av länsstyrelsernas val för
miljöersättningarna i genomförandestrategierna, för att se om dessa stämmer överens med de nationella målen,
bl.a. målet Ett rikt odlingslandskap.
Svar: Regionalt prioriterade åtgärder (RPE), som alltså varje län fritt kan välja från en meny av åtgärder i
programmet, utgör bara en mycket liten del av axel 2 och måste ställas i proportion till detta, vilket dock inte
hindrar att en sammanställning görs centralt.
Under åtgärden ”Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden” första punkten verkar
det vara en felskrivning. Det bör stå ”…som bidrar till att uppfylla regionala och lokala mål för natur- och
kulturmiljövård”. Uttrycket ”uppgradering” är inte ett bra ord på svenska, troligen en direkt översättning från
engelskan.
Svar: Dokumentet citerar programmets text.
Det är viktigt att frågan om avgränsningar till andra program och fonder kommer med redan i planeringsfasen
vid arbetet med genomförandestrategierna.
Kommer Jordbruksverket att följa upp att länsstyrelserna arbetar efter urvalskriterierna?
Svar: Uppföljning sker redan idag bl.a. genom s.k. fondkoordinatorsbesök då man tittar på länsstyrelsernas,
Sametingets och Skogsstyrelsens handläggning av stöden men även genom de årsrapporter som ska lämnas till
förvaltningsmyndigheten.
Det bör tydliggöras att övervakningskommittén har hörts om urvalskriterierna enligt programmet och inte om
kriterier i genomförandestrategierna. (Protokollsanteckningen bekräftar detta.)

9 Programändringar
Thérèse Ljungquist, ÖK-sekretariatet, informerar om aktuella programändringar, se bilaga 8.
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10 Utvärderingsplan
Olof Johansson, förvaltningsmyndigheten, redogör för utvärderingsplanen, se bilaga 9.
Diskussion:
Kommer utvärdering även att göras av processen som sådan, dvs. uppföljning av lärandeprocessen?
Svar: Det ryms inte inom den utvärdering som nu presenteras, men om övervakningskommittén anser att det är
något vi ska titta på kan man anmäla detta till förvaltningsmyndigheten.

11 Rutiner för reseräkningar m.m.
Thérèse Ljungquist, ÖK-sekretariatet, informerar om reseräkningar m.m., för ytterligare
information se bilaga 10.
12 Information från regeringskansliet
Regeringens politik syftar till att stimulera sysselsättningen, och här är
landsbygdsprogrammet ett av medlen. På skatteområdet läggs i budgetpropositionen ett antal
förslag som berör lantbruket. Utöver detta ska kontrollavgifterna inom
livsmedelslagstiftningen ses över och medel för utveckling av livsmedelsföretag har
sammanförts i en livsmedelsstrategi.
Regeringskansliet arbetar aktivt med regelförenklingar, både nationellt och genom att
påverka på EU-nivå. Myndigheterna har i uppdrag att lämna ett förslag till handlingsplan för
förenklingsarbetet till regeringen senast den 19 oktober.
Några propositioner som regeringskansliet arbetar med m.m.: Forskningsproposition ska
läggas hösten 2008. Utbildningsdepartementet ansvarar, men alla departement är delaktiga.
Den innehåller bruttolistor på vad man vill göra. Fokusområden är energi och klimat.
Skogspolitisk proposition som bygger på M Mikaelsson utredning ska vara klar i mars 2008.
Miljödepartementet förbereder en miljömålsproposition och en proposition om havsmiljön. I
samband härmed ska även negativa miljöeffekter från jord- och skogsbruk ingå. Ett
handlingsprogram för landsbygdens utveckling, som bygger på förslag från
Landsbygdskommittén ska upprättas. Ett antal interdepartementala arbetsgrupper arbetar
med planen. Resultatet ska sammanställas i en departementsskrivelse som ska användas som
underlag i budgetpropositionen nästa år.
13 Information från kommissionen
Sveriges landsbygdsprogram var bland de första program som godkändes, vilket innebär att
det kommer att sätta gränser för övriga program. Kommissionen har efter programmets
godkännande uppmärksammat ett eventuellt fel. Det handlar om två olika åtgärder för
bevarande av överloppsbyggnader på landsbygden. Detta ska man undersöka närmare.
Övrigt som är aktuellt är hälsokontrollen av CAP som kommer allt närmare samt en översyn
av avgränsningen för LFA (Less Favoured Areas) som ska tillämpas från år 2010.
14 Övriga frågor
Inga frågor hade anmälts i förväg.
Diskussion:
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Hur anmäls justeringar/ändringar av programmet som ska godkännas av övervakningskommittén? Kan
kommittén själv föreslå programändringar? På vilket sätt ska ställning tas till kommande förslag efter
halvtidsutvärderingen? Ska det fattas regeringsbeslut som avslår eventuella ändringar som inte ska
genomföras?
Svar: Övervakningskommittén kan föreslå programändringar och i vanliga fall så ska de överlämnas till
förvaltningsmyndigheten för utredning. Jordbruksdepartementet har inte riktigt hittat formerna för hur detta
exakt ska gå till och ber att få återkomma i frågan.
Även livsmedelsföretagen bör vara representerade i övervakningskommittén.

15 Nästa möte
Punkten behandlades tidigare under dagen. Nästa möte ska hållas under första halvan av maj
månad 2008. Ordföranden uppmanar deltagarna att snarast meddela ÖK-sekretariatet om
uppbokade tider. (Förhinder har redan meddelats den 8 maj och den 12 maj, sekr. anm.)
16 Mötets avslutande
Ordföranden förklarar mötet avslutat och tackar samtliga närvarande för deras deltagande.

Rolf Eriksson
Ordförande
Thérèse Ljungquist
Övervakningskommitténs sekretariat
Justeras:

Carina Strömberg

Peter Malmsten
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