Till dig som följer programskrivningsarbetet för
Interreg Sverige-Norge, 2021-2027
Sedan förra nyhetsbrevet skickades ut har arbetsgruppen lagt ned mycket tid på att
utveckla programtexten inför att programförslaget ska lämnas in till Näringsdepartementet
i slutet av juni. De inkomna remissvaren har noggrant analyserats genom en systematik
som identifierat hur varje svar förhållit sig till de olika delarna av remissutkastets innehåll.
Resultatet av denna analys har varit vägledande för de förändringar som därefter gjorts i
programtexten.
I korthet kan remissvarens huvudsakliga uppfattningar sammanfattas i fyra övergripande
önskemål:
•
•
•
•

Större utrymme för att utveckla och använda gränsöverskridande strategier och
handlingsplaner
Tydligare fokus på riktade satsningar för att stötta mindre projekt
Särskilda satsningar i syfte att stötta kultur- och besöksnäringarna
Större tydlighet i fråga om insatser som främjar näringslivet, inte minst små och
medelstora företag

För att på bästa sätt bemöta inspel har en del förändringar i programförslaget gjorts när det
gäller de politiska och särskilda mål som programmet ska utgå från.
Förändringarna är:
Särskilt mål 1:4 Utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och
entreprenörskap, lyfts ut ur programförslaget och ersatts med särskilt mål 1:3 Stärka
konkurrenskraften och tillväxten i små och medelstora företag.
Särskilt mål 4:5 Förbättra rollen för kultur och hållbar turism avseende ekonomisk
utveckling, social inkludering och social innovation har lyfts in i programmet.
Det särskilda Interregmålet ISO1 Bättre interregstyrning genom samarbete har lyfts in i
programmet och avser ha ett fokus på att öka den gränsöverskridande tilliten genom att
främja små lokala projekt och samverkan mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhället
för att bland annat utveckla gemensamma strategier och forum. Alla förändringar har förankrats i och godkänts av programmets JPC (Joint Programming Committee, bestående
av politiker från programgeografin och tjänstepersoner på regional, nationell och EU-nivå).

Vägledande vision
Arbetsgruppen har formulerat en vision som ska vara vägledande för programmet:
•
•

En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv gränsregion, utan gränshinder
En bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensehinder

En hållbar utveckling och omställning syftar till att programmets insatser ska bidra och leda
till en framåtskridande förflyttning inom dimensionerna social hållbarhet, miljömässig
hållbarhet och ekonomisk hållbarhet, där alla tre hållbarhetsdimenensioner är jämbördiga.
I en attraktiv gränsregion syftar till att programmets insatser ska bidra och leda till att
människor kan och vill bo, arbeta och leva i området samt att företag kan och vill etablera
sig.
Utan gränshinder syftar till att programmets insatser ska bidra och leda till att gränshinder
reduceras för att ge möjligheter till nya värdeskapande samarbeten.

Under de senaste veckorna har arbetsgruppens tagit fram en interventionslogik/
resultatkedja. Detta är en teoretisk term som beskriver hur programmets resurser fördelas,
och den förväntade effekten av insatserna som genomförs.
Även val av indikatorer har slutförts, vilket innebär att man tagit fram parametrar för att
beskriva och mäta programmets genomförande, påverkan och effekter.
Programskrivningsarbetet inbegriper inte mindre än åtta regioner och fylken som var och
en ska fatta beslut om programinnehållet, som i sin tur ska förhålla sig till både svenska
och norska statliga direktiv liksom till EU:s regelverk. Samarbetet mellan aktörerna lägger
grunden för ett brett och förankrat program, även om arbetsprocessen är komplex.
På grund av de parallella beslutsprocesserna, i kombination med digitala mötens begränsningar i fråga om interaktivitet, anser arbetsgruppen att det inte är meningsfullt att genomföra ytterligare webbinarier före sommaren. Det är istället vår förhoppning att senare i år
kunna bjuda in er till någon form av ”kick-off”, där vi tillsammans kan diskutera möjligheter
och förväntningar inför kommande programperiod.
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