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Gemensamt ställningstagande om fem viktiga punkter till
programskrivningen för programperioden 2014 - 2020
Just nu pågår förberedelser för den kommande programperioden 2014-2020.
Strukturfonderna – regionalfonden och socialfonden – ska bidra till EU:s
sammanhållningspolitik som har som mål att bidra till ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning inom EU. Den syftar till att minska regionala skillnader
och ojämlikhet mellan människor.
Samordningsförbundens roll och betydelse
Den 6 mars 2013 tog Nationella rådet för finansiell samordning beslut om ett antal
strategiska områden för åren 2013 - 2016.
Ett av områdena är att Nationella rådet verkar för att lyfta fram samordningsförbundens roll och betydelse för att bidra till genomförande av EU:s 2020 strategi
i Sverige.
Önskemål om anpassningar av förutsättningarna
Mot bakgrund av vunna erfarenheter från tidigare programperioder har Nationella
rådets arbetsgrupp kommit fram till ett antal önskemål om förändringar i
förutsättningarna under kommande programperiod. Önskemålen handlar bl.a. om att
underlätta administrationen, ge projekt rimlig tid att uppnå resultat och att mer fokus
läggs på att åstadkomma strukturell påverkan.
Nationella rådets arbetsgrupp föreslår därför Nationella rådet att ställa sig bakom
följande punkter och föra fram dessa inom sina respektive myndigheter för vidare
befordran till programskrivarna för de olika fonderna:

1. Medfinansieringen
Det är önskvärt att systemet för medfinansiering av ESF-projekt förändras under
kommande programperiod 2014-2020. Medfinansieringen behöver förenklas dels för
att minska byråkratin, dels för att underlätta att inkludera personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
2. Långsiktiga satsningar
Det är önskvärt att ESF-projekten ges möjlighet att sträcka sig över längre tid än idag.
Detta för att öka sannolikheten för framgångsrika satsningar som leder till en
framgångsrik implementering i ordinarie verksamhet.
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3. Målgrupper
Det är önskvärt att målgrupperna i ESF inte behöver kvalificera sig genom t ex en 6månaders sjukfrånvaro innan insatser kan göras. I stället ser vi att insatserna får göras
när behoven uppstår hos individerna.
4. Sammanslagning av PO1 och PO2
Det är önskvärt att Programområde 1 och 2 slås ihop i kommande programperiod. Det
finns ett stort värde i att kompetensutveckla personal parallellt med aktivt arbete med
individinriktade insatser.
5. Strukturell påverkan
Det är önskvärt att mer fokus läggs på att åstadkomma strukturell påverkan.
Framgångsrika arbetssätt och verktyg i olika individinriktade projekt måste ge avtryck
i myndigheternas ordinarie verksamheter och komma fler individer till godo.

Nationella rådets beslut:
Nationella rådet ställer sig bakom arbetsgruppens förslag.

