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Se bilaga 2

1 Mötets öppnande
Ordförande Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet förklarar mötet öppnat och hälsar alla
välkomna.
Övervakningskommitténs möte hålls i anslutning till årets Leaderträff. Beata Allen informerar
om det fortsatta programmet för kvällen och gemensamma aktiviteter under morgondagen. Bland
aktiviteterna finns presentation av ett antal intressanta projekt och tillfälle att diskutera
gemensamma frågor kring bl. a. kring handläggning av ärenden administration och roller och
ansvar.

2 Godkännande av dagordningen
Inga övriga frågor anmäls.
Beslut
Övervakningskommittén beslutar att godkänna dagordningen.

3 Presentation av deltagarna
Alla deltagare presenterar sig.

4 Läget med programmet
Pasi Kemi, SJV presenterar läget i genomförandet av LLU. Ansökningsläget i socialfonden
inom LLU ser betydligt bättre ut än i höstas och bedömningen är att ingen programändring
behövs för att bredda målgruppen. Utifrån en översiktlig bild av läget för LLU regional- och
socialfonden redovisas ser det relativt bra ut när det gäller ansökningar och beviljat stöd. De
projekt som blivit beviljade har inte varit igång så länge. Därför har det ännu inte kommit in så
många ansökningar om utbetalning. En prognos för delmål för resultatramen visar att det även
där ser bra ut. När det gäller utbetalningar är det viktigt att LAG och projekt skyndsamt skickar
in ansökan om utbetalning så att Sverige inte drabbas av återtag av EU-medel enligt den så
kallade N+3-regeln. Till slutet av år 2018 måste vi ha betalat ut cirka 20 miljoner kronor av
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EU-medlen inom respektive fond i LLU-programmet för regional- och socialfonden. Totalt
innebär detta att 80 miljoner kronor bör vara utbetalt inklusive den svenska medfinansieringen.
Beviljat stöd är 15 procent av totalen för hela LLU vilket är en stor ökning sedan i höstas. Trots
detta motsvarar det bara hälften av den nivån vi borde ligga på vid den här tidpunkten.
Jordbruksverket har tagit fram en beräkningsmodell för att kunna bedöma hur genomförandet
av programmen går. Det är ett linjärt målvärde från när programmen godkändes fram till sista
datum för beslut respektive sista datum för utbetalning. Vi borde nu ligga på runt 30 procent i
beviljat stöd men ligger betydligt lägre.
Carin Alfredsson, SJV redogör för läget med handläggningstider. Målet är att ansökan om stöd
tar högst 6 månader för 90 procent av ärendena. För ansökan om utbetalning är målet 4
månader för 90 procent av ärendena. Just nu handlägger Jordbruksverket stödansökningar som
kom till verket i december vilket är ett problem. Orsakerna till detta är stark mobilisering och
därmed ett stort inflöde av ansökningar, komplex handläggning inom fyra fonder, omställning
till e-tjänst och Jordbruksverkets sparpaket hösten 2016. Jordbruksverket prioriterar att minska
handläggningstiderna genom att bland annat rekrytera fler handläggare och erbjuda
utbildningar för leaderkontorens personal så att färre ärenden behöver kompletteras. Carin
nämner också att den första handläggaren på leaderkontor nu har godkänd kvalitet på
handläggningen vilket gör att Jordbruksverkets handläggare slipper handläggningskontrollera.
När fler handläggare uppnår godkänd kvalitet kommer handläggningen att gå betydligt
snabbare. Jordbruksverket jobbar också för att få till förenklingar, bl. a pågår en utredning vad
det gäller rimlighetsbedömning.
Diskussion och frågor:
Frågor och synpunkter om lägesrapporten:






Vad innebär avvisning av ärenden? Det handlar oftast om ofullständigt ifyllda ansökningar eller uppenbara fel i ansökan. Ärenden avvisas inte bara utan möjlighet att komplettera. Det är LAG som avslår ansökan i 99 procent av fallen. Begreppet avvisning
bör förtydligas så det framgår vilka brister det handlar om!
Går det att följa hur många projekt som gynnar sysselsättning, företagande etc. vad det
gäller inriktning? Vi kommer alltid att kunna följa sysselsättning.
Enligt statistiken så ser det ut som att alla områden inte fått driften godkänd. Det borde
vara alla. Jordbruksverket kollar upp det.
Stor andel av utbetalningarna hittills avser förberedande stöd. Det kommer att minska i
betydelse framöver när utbetalningar av projekt kommit igång.

Frågor om handläggningstider:




Hur stor del av handläggningstiden är LAG och hur mycket är Jordbruksverket? Det är
ungefär 50/50, dvs. halva tiden på LAG och halva tiden på Jordbruksverket.
Hur lång handläggningstid efter 5 månader på väntelista? Det beror helt på hur komplett ärendet är. Är allt på plats så går kan det gå på en dag.
Certifieringssystem rött – grönt? Vad är kraven? Hur får ordförande och LAG feedback? Jordbruksverket tar med sig frågan.

5 Beslut om årsrapporten
Kerstin Jansohn, SJV presenterar årsrapporten för 2016.
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Beslut
Övervakningskommittén beslutar att godkänna årsrapporten för 2016.
Kommissionen informerar om att tabell 5 ”uppgifter om delmål och mål som fastställs i
resultatramen” behöver kompletteras innan rapporten skickas.

6 Framstegsrapporten för genomförandet av ESI-fonderna
Kerstin Jansohn, SJV informerar om framstegsrapporten för genomförandet av ESI-fonderna
som ska skickas till Kommissionen senast den 31 augusti 2017.
Övervakningskommittén fick ta del av huvuddragen i rapporten och processen och ombeds att
lämna synpunkter på förslaget till framstegsrapport inom två veckor.

7 Information om aktuella frågor
Jordbruksverket

Lina Andersson, SJV informerar om att Jordbruksverket nu kommit igång med ett system för
uppföljning. Vad det gäller utvärdering så startar tre större utvärderingar upp under året. En utvärdering om genomförandet av ESI-fonderna har nyligen publicerats. Den kommer att presenteras vid nästa möte. Lina vill också slå ett slag för bloggen ”programmet och pengarna”.
Landsbygdsnätverket

Beata Allen, landsbygdsnätverket informerar om ett förslag att förändra nuvarande samordningsgruppen genom att dela upp den i mindre grupper som kan mobiliseras, en mindre samordningsgrupp och ett antal mindre utskott (bl. a. TNC). Hon informerar också om att årets
Landsbygdsgala äger rum den 8-9 november. En annan nyhet är att landsbygdsnätverkets styrgrupp har fått en ny ordförande, Harald Svensson.
Kommissionen

Helena Sundblad-Schäfer, EU-kommissionen informerar om att Cohesion Forum äger rum den
26-27 juni. C:a 700 personer förväntas delta. Alla regioner i Sverige är inbjudna. Vidare pågår
förberedelse för nästa programperiod (post 2020), trots tidigt stadie. Det finns osäkerhet runt i
vilken form och till vilken volym. Från DG Regio anser man att fonden ska fortsätta vara ett
viktigt instrument.
Vad det gäller den pågående programändringen av regional-och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling så har den nu fått grönt ljus från samtliga inblandade. Processen att färdigställa ändringen kan starta och förväntas vara klar inom 1 månad. Förhandsvillkoren är nu uppfyllda och godkända.
Näringsdepartementet

Stefan Renlund, Näringsdepartementet informerar om Landsbygdskommitténs förslag om en
sammanhållen landsbygdspolitik som levererades i januari. Den är skickad på remiss till ett
stort antal organisationer. Drygt 400 svar har kommit in vilket visar på ett stort engagemang.
Ett förslag kommer att läggas fram i mars nästa år med ambition att nå en bred politisk samsyn.
Regeringen har nu presenterat en livsmedelsstrategi som utgör en plattform för svensk livsmedelspolitik på lång sikt, fram till 2030. Det finns en hög grad av dialog i detta arbete, bl. a finns
ett råd med anknytning till livsmedelskedjan och Elisabeth Backteman kommer att leda en
myndighetsgruppering med uppdrag att driva frågor vidare.
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Arbete med ett nationellt skogsprogram pågår. Det är en omfattande process där förslag på åtgärd och inriktning har begärts in i en bred dialog med myndigheter, organisationer och näringsliv samt intressenter i det civila samhället. Regeringen avser att under hösten återkomma
med förslag till ett nationellt skogsprogram.
Kommunfrågan är återkommande och en parlamentarisk utredning har fått i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra uppgifter och hantera utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten. Utredningen ska lämna ett delbetänkande den 1 oktober 2017 och sitt slutbetänkande den 15 oktober
2019.
Frågan om finansiering av bostäder utreds vidare utifrån förslag från landsbygdskommittén om
landsbygdslån. Frågan behandlas snabbt och till 15 december 2017 ska en parlamentarisk kommitté ta fram förslag (slutbetänkande).
Bredbandsfrågorna fortsätter att vara i fokus och är den vanligaste återkommande frågan vid
ministerns resor i Sverige.

8 Datum för nästa möte
Nästa möte blir preliminärt den18 oktober i Stockholm.

9 Övriga frågor
Inga övriga frågor

10 Mötets avslutande
Ordföranden tackar alla ledamöter, föredragshållare och ÖK-sekretariatet för gott arbete och
avslutar mötet.

Elisabeth Backteman
Ordförande
Kerstin Jansohn
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