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Näringsdepartementet

Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 Östersund

Uppdrag att förbereda för att vara förvaltande myndighet och
redovisningstjänst för det gränsöverskridande
samarbetsprogrammet Sverige-Norge för perioden 2021-2027

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Länsstyrelsen i Jämtlands län att förbereda och vidta
de åtgärder som behövs för att fr.o.m. 2021 vara förvaltande myndighet och
redovisningstjänst, för programmet Interreg Sverige-Norge inom målet för
Europeiskt territoriellt samarbete 2021-2027.
Länsstyrelsen i Jämtlands län ska även bistå de regioner som väljer att
acceptera erbjudandet i regeringens beslut denna dag om att ta fram förslag
till program för Interreg Sverige-Norge för programperioden 2021-2027
(N2020/01244/RTL). Länsstyrelsen ska ansvara för att
genomförandeavsnitten i förslaget till program utformas i enlighet med
regelverket.
Länsstyrelsen ska särskilt ansvara för och vara ett stöd i framtagandet av
förslag till program i delar avseende:
Uttolkning och information kring regelverk
Kommunikation och synlighet
Genomförandeorganisationen
Användningen av enhetskostnader, enhetsbelopp, schablonsatser och
finansiering som inte är kopplad till kostnader
Indikatorer, uppföljnings- och utvärderingssystem
Miljöbedömning.

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Herkulesgatan 17
E-post: n.registrator@regeringskansliet.se

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska även vara ett stöd i arbetet med att
integrera jämställdhet, integration och icke-diskriminering i
programframtagandet. Länsstyrelsen ska stödja de aktörer som väljer att
acceptera erbjudandet att ta fram förslag till program för Interreg Sverige
Norge under hela programframtagningen. Samråd ska även ske med
länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län samt Tillväxtverket.
Länsstyrelsen i Jämtlands län ska säkerställa att undersökning och
miljöbedömning görs enligt 6 kap. miljöbalken. Samrådsredogörelser ska
upprättas över genomförda samråd. Som utgångspunkt för arbetet kan den
miljökonsekvensbeskrivning som togs fram inför programperioden 20142020, liksom uppföljningar av programmens miljöpåverkan, användas.
Länsstyrelsen i Jämtlands län ska vidare gemensamt med Tillväxtverket och
länsstyrelserna i Västerbottens och Norrbottens län planera för åtgärder för
en ökad samordning och förenkling av genomförandet av territoriella
samarbetsprogram (Interreg) som förvaltas i Sverige.
Skälen för regeringens beslut

Europeiska kommissionen presenterade i maj 2018 förslag till förordningar
för EU:s sammanhållningspolitik, inklusive europeiskt territoriellt samarbete
(Interreg) avseende programperioden 2021-2027. Förhandlingar på EU-nivå
om dessa förordningar pågår. Hänsyn ska tas till pågående förhandlingar om
dessa förordningar och förslaget till EU:s långsiktiga budget (MFF).
Enligt förslagen ska medlemsstaterna för varje operativt program inom
fonderna utse en förvaltande myndighet. Dessutom ska en
redovisningstjänst inrättas inom den förvaltande myndigheten eller ett annat
organ. Redovisningstjänsten tar delvis över de uppgifter som attesterande
myndighet har i programperioden 2014-2020. Förordningsförslagen avses i
stort främja ett bibehållande av befintliga förvaltningssystem.
Ansvaret för att vara förvaltande myndighet för programperioden 20212027 bör enligt regeringens bedömning aviseras så tidigt som möjligt för att
säkerställa personallrnmpetens och en väl fungerande övergång mellan
programperioderna.
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På regeringens vägnar

Kopia till
Statsrådsberedningen/SAM, EU och Internrevisionen
Finansdepartementet/BAEU och SFÖ
Justitiedepartementet/EU
Miljödepartementet/ME
Arbetsmarknadsdepartementet/A och JAM
Riksdagen näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Statens jordbiuksverk
Tillväxtverket
Region Dalarna
Region Jämtland Härjedalen
Region Värmland
Region Västernorrland
Västra Götalandsregionen
Sveriges Kommuner och Regioner
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