
Till dig som följer programskrivningsarbetet för 
Interreg Sverige-Norge,
De senaste veckorna har varit intensiva och fyllda av läsning. Det har varit 
glädjande att kunna konstatera det stora intresse som finns för Interreg  
Sverige-Norge genom de många, intressanta och idérika svar som inkommit 
till arbetsgruppen.

Nära 70 svar har inkommit och arbetsgruppen hanterar nu dessa genom  
genom att läsa och systematisera dem. Svaren tecknar gemensamt en god 
bild av vad ni som svarat tycker är bra och vilka möjligheter och brister ni ser.

Ert gemensamma bidrag till arbetsprocessen har försett arbetsgruppen med 
hela 241 synpunkter och 156 projektidéer. Det är en värdefull återkoppling 
som ytterligare stärker och förankrar programutkastet.



Eftersom ni vid det här laget känner till arbetsgruppens programförslag är ni 
säkert nyfikna på vad alla tyckte? Naturligtvis kommer remissvaren publiceras 
på Region Värmlands hemsida, men redan nu kan några genomgående teman 
avslöjas:

Några har uttryckt en önskan om ett tydligare fokus på lokal samverkan, inte 
minst genom projekt som stärker lokala näringar som verkar inom upplevelse- 
och besöksnäring, livsmedelsproduktion och kulturområdet. En del remiss- 
instanser vill lägga särskild vikt vid näringslivets förutsättningar genom att  
skapa möjligheter för att driva mindre projekt, och stötta insatser som främjar 
ny teknologi.
Många remissvar beskriver de konsekvenser som förorsakats av den ännu  
pågående pandemin, och efterfrågar en tydlig koppling mellan programmet 
och insatser som bidrar till en snabb och god återhämtning. Vi har också för-
stått utifrån svaren att flera vill att programmet tydligare lyfter möjligheterna att 
driva projekt som leder till förnybar energi och drivmedel.  
Flera av respondenterna har kommenterat att programmet är välskrivet, vilket 
vi är mycket glada för!
Hur ser då vägen framåt ut? När analysen av remissvaren har avslutats  
kommer arbetsgruppen att ta fram ett nytt utkast till programtext med tillägg 
och ändringar samt information om budgetfördelning. Därefter lämnas det till 
beslut hos respektive region eller fylke. Programmet ska därefter lämnas till 
Näringsdepartementet, troligtvis senast den 15 juni. Innan det lämnas till  
departementet vill arbetsgruppen presentera förslaget för er i partnerskapet. 
Håll därför utkik efter en inbjudan till webbinarium där ni kommer att få en  
förhandspresentation av programmet.
  

   Med önskan om en skön påskhelg!                               
Arbetsgruppen Interreg Sverige-Norge
genom Camilla Tellås


