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Förväntningar på övervakningskommittén
Övervakningskommittén ska ta del av innehållet i årsrapporten för att kunna godkänna den.
Om synpunkter finns på innehållet ska dessa framföras senast i samband med övervakningskommitténs möte den 22 maj.

Syfte
Övervakningskommittén ska granska och godkänna årsrapporten innan den lämnas till EUkommissionen.

Bakgrund
Jordbruksverket har tagit fram en årsrapport över genomförandet för år 2017 för landsbygdsprogrammet 2014-2020. Rapporten följer den mall som EU-kommissionen har tagit fram och
redovisade belopp uttrycks i euro. Rapporten ska lämnas till EU-kommissionen senast den
30 juni. Före överlämnandet ska rapporten ha godkänts av övervakningskommittén.
Rapportens innehåll
Innehållet är styrt av kommissionens mall över vad som ska redovisas i siffror och text. Rapporten är utformad enligt förra årets mall på grund av att den nya mallen inte varit tillgänglig
när arbetet pågått.
Sifferdelen är en bilaga till rapporten (bilaga övervakning). I den delen finns det inledningsvis
en uppföljningstabell över beslutsläget, tabell A. I övrigt innehåller den redovisning av indikatorer över insatser som genomförts och budget som utnyttjats för genomförda och slututbetalade ärenden.
I det första avsnittet i huvudrapporten redovisas besluts- och ansökningsläget för varje prioriterat område i programmet, i huvudsak baserat på tabell A i bilaga övervakning. I det andra
avsnittet redogör utvärderingssekretariatet för sin verksamhet kopplad till landsbygdsprogrammet. Därefter följer ett avsnitt om administrativa frågor och problem. I avsnitt fyra rapporteras om landsbygdsnätverkets aktiviteter samt kommunikationsfrågor. Avsnitt 5-9 i rapporten är inte aktuella, avsnitt 7-9 kommer dock att vara det nästa år när en fördjupad årsrapport ska lämnas.
Till årets rapport har EU-kommissionen uttryckt önskemål om fördjupad information om projekt med koppling till integration av tredjelandsmedborgare. Vidare har kommissionen efter-

frågat information om fondens bidrag till makro-regionala strategier och havsområdesstrategier, vilket för vår del gäller strategin för östersjöområdet. Även Europeiska revisionsrätten
har uttryckt önskemål om mer information. De rekommenderar att man i årsrapporten rapporterar antal och andel av miljöinvesteringar (icke-produktiva investeringar) som har genomförts i samverkan med andra landsbygdsutvecklingsåtgärder eller miljöersättningar. Dessa delar har lagts till i det första avsnittet i rapporten.

Beslut
ÖK-sekretariatet föreslår följande förslag till beslut:
Övervakningskommittén godkänner Genomföranderapport avseende 2017 för Landsbygdsprogram för Sverige 2014-2020.
ÖK-sekretariatet får kommitténs tillåtelse att vid behov uppdatera och göra redaktionella
ändringar i rapporten och eventuellt anpassa den till den aktuella mallen i SFC (det webbaserade IT-systemet som rapporten ska levereras i).

