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Sekretariatet för övervakningskommittén

Protokoll från sammanträde måndagen den 5 oktober, 2015, med
övervakningskommittén
för
det
operativa
programmet
för
fiskerinäringen i Sverige 2007–2013

1.

Mötets öppnande
Ordföranden, Stefan Renlund, Näringsdepartementet (N-dep.) förklarade
mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

2. Godkännande av dagordning
Dagordningen antogs med ändringen att punkt 3 ströks.
3.

Val av justeringspersoner – Struken

4.

Lägesrapport fiskeriprogrammet
Karin Bendz (SJV) gav en presentation av det finansiella läget i EFF (Se
bilaga 3).
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Stefan Renlund (N-dep.) pushade för att ledamöterna skulle ta med sig hem
att driva på att stödmottagare ska skicka in utbetalningsunderlag.
Inger Dahlgren (HaV) tillade att det trots allt är ett ganska bra resultat.
Stefan Renlund (N-dep.) tillade att det nya ÖK måste se till att aktivt
påverka för att förbättra resultaten i det nya programmet redan från start.
Målsättningen måste vara att fullgöra en åtgärd enligt den budget som ligger
fast. Det kan inte vara så att man per automatik överger en svårare åtgärd
och flyttar bort budgeten till andra åtgärder istället.
Ola Öberg (SFO) undrade om man skulle testa utlysningar.
Per Svantesson (LST) sa att konstruktionen med en nationell budget och
sen länsvis fördelning har lett till förlängd lyftningstid mot bakgrund av att
länen velat säkra budgeten för det egna länet. Detta har också starkt
bidragit till problematiken.
Thomas Lennartsson (SFV) tyckte att det är viktigt att vi skickar tydligare
signaler också till stödmottagarna.
Anna Lööv (SJV) tillade att det i EHFF förordningen (508/2014) finns en
paragraf om att stödmottagaren måste meddela förändringar om det blir
några sådana.
Per Svantesson(LST) tillade att det nu är automatisk förlängning av
lyftningstiden.
5.

Övriga frågor
Inga övriga frågor

6.

Mötet avslutat
Stefan Renlund (N-dep.) förklarade mötet avslutat och tackade ledamöterna
för deras genuina engagemang och tydlig kompetens och ÖK-sekretariatet
för gott arbete med förberedelser och underlag inför mötet.
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