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SAMMANFATTNING 
Denna utredning erbjuder Europaparlamentets utskott för regional utveckling en kritisk och 
uttömmande diskussion om sambandet mellan strukturfonderna (SF) och utbudet av 
tjänster av allmänt intresse och av allmänt ekonomiskt intresse. Mer specifikt utgör den en 
jämförande analys av begrepp, traditioner, lagstiftning och utbud av tjänster av allmänt 
(ekonomiskt) intresse i de 27 medlemsstaterna. Diskussionen grundar sig på en omfattande 
akademisk, rättslig och politisk litteraturgranskning samt på en kvalitativ och kvantitativ 
analys av nyckelindikatorer för tillhandahållande och finansiering av tjänster. 
 
Här följer en kritisk granskning av utredningens viktigaste resultat och rekommendationer. 
 
Frågor 

 Begreppet tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse omfattar flera olika 
tjänster av allmänt intresse, och ger upphov till olika definitioner och skiljelinjer 
beroende på nationella, kulturella och rättsliga traditioner. Begreppets innebörd har 
genomgått förändringar, och de nationella traditioner och sedvänjor som påverkar 
hur det uppfattas skiljer sig åt. Trots detta grundas begreppet på en gemensam 
uppsättning värderingar och mål, och omfattar alla tjänster som är av kollektivt 
intresse. Det kollektiva intresset kräver en allmän tillgång för alla (social, rumslig 
och ekonomisk), att tjänsternas kontinuitet kan garanteras och att de håller en 
viss kvalitet. Det krävs också ansvarighet gentemot användare, skydd för 
konsumenterna och att priserna är överkomliga. 

 Tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse berör flera olika sektorer och typer av 
tjänster. Dessa kan grupperas i nätverkstjänster, offentliga tjänster som omfattar 
obligatoriskt socialt skydd, utbildning, hälso- och sjukvårdstjänster, samt 
sociokulturella tjänster. De omfattar även tjänster som vanligtvis ligger utanför 
marknadens räckvidd (t.ex. obligatorisk skolgång och socialt skydd), statliga 
förpliktelser (t.ex. säkerhet och rättvisa) samt tjänster av allmänt ekonomiskt 
intresse (t.ex. energi och kommunikationer). Det bör påpekas att tjänster av 
allmänt (ekonomiskt) intresse inte är identiska med övriga tjänster till missgynnade 
områden eller befolkningsgrupper. De kan i själva verket nyttjas av alla medborgare 
och företag som hjälper till att trygga utövandet av grundläggande rättigheter och 
tillgången till grundläggande tjänster, samt främjar social sammanhållning och 
välstånd. Tjänster som är ekonomiska till sin karaktär förknippas i regel med 
störningar på marknaden, som t.ex. kollektiva tjänster, förekomsten av 
stordriftsfördelar eller fördelar bestående i att samma produkter säljs i en mängd 
olika former, uppkomsten av naturliga monopol, samt externa effekter eller 
informationsasymmetrier. Av denna anledning har offentliga myndigheter infört 
särskilda förpliktelser i samband med offentliga tjänster, som också garanterar att 
tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse tillhandahålls till överkomliga priser och 
håller hög kvalitet. 
För att få en mer praktisk förståelse för de verksamheter som omfattas av tjänster 
av allmänt (ekonomiskt) intresse har Europeiskt centrum för offentliga företag 
utarbetat en preliminär förteckning över omkring 25 verksamheter i en studie 
med titeln ”Kartläggning av offentliga tjänster” (”Mapping Public Services”). 
Förteckningen grundas på förordningarna (EG) nr 438/2001 och (EG) nr 1828/2006, 
som hänvisar till fördrag, sekundärrätt, meddelanden eller domstolens domar. I flera 
medlemsstater har även annan verksamhet ansetts tillhöra det offentliga 
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området, i synnerhet på lokal nivå. I stater som har ett starkt lokalt självstyre kan 
urvalet av tjänster vara mycket omfattande. 

Därför kan flera olika verksamheter anses erbjuda tjänster av allmänt (ekonomiskt) 
intresse, och dessa tjänster ryms inom en mängd sektorer, till exempel: 

 Nätverkstjänster: Telekommunikationer och IKT, posttjänster, energi, 
transport, infrastruktur, gatubelysning, vattenförsörjning och avloppsnät, 
insamling och hantering av avfall, gatusopning. 

 Tjänster som avser offentlig förvaltning: Obligatoriskt socialt skydd. 
 Utbildning: Förskolor, grund- och gymnasieskolor, högre utbildning och 

yrkesutbildningar. 
 Hälsovård och socialtjänster: Sjukhus, öppenvård och ambulanstjänster, 

kompletterande socialt skydd, vård- och stödtjänster till barn (däribland 
daghem), äldreomsorg, vård och skydd till funktionshindrade, avlastningsvård, 
stödtjänster till långtidsarbetslösa. 

 Sport och fritid: Badbassänger, idrottsanläggningar, spa-behandlingar. 
 Sociokulturella tjänster: Teatrar, idrottsarenor och konserthus, utställnings- 

och konferenshallar, musik- och dramainstitut, museer, monument och 
bibliotek. 

 Andra tjänster och faciliteter av allmänt intresse: Subventionerat 
boende, anpassat boende för personer med funktionshinder, brandkår, 
ekonomiska tjänster, kyrkogårdar, krematorier och begravningstjänster. 
 

 Tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse är av betydelse för EU:s politiska debatt 
eftersom de anses utgöra en nyckelaspekt i den europeiska samhällsmodellen. 
Tjänsterna främjar dessutom europeiska värderingar, samt social och 
territoriell sammanhållning och garanterar åtnjutandet av de 
grundläggande friheterna. Tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse utgör en 
sammanhållande faktor när det gäller att tillhandahålla likvärdiga, överkomliga 
och allmänna tjänster till alla medborgare oavsett deras ekonomiska, sociala eller 
geografiska situation. Denna aspekt erkänns formellt i artikel 14 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt (FEUF), som innebär en positiv skyldighet för 
medlemsstaterna och EU att i enlighet med sina respektive ansvarsområden se till 
att tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse fungerar enligt de principer och villkor 
som ska uppfylla deras uppdrag. I det protokoll om tjänster av allmänt intresse som 
bifogats Lissabonfördraget erkänns också dessa tjänster och tjänsternas roll för den 
sociala och territoriella sammanhållningen. Tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse 
främjar sammanfattningsvis social sammanhållning (genom att garantera att alla 
medborgare har tillgång till högkvalitativa grundläggande tjänster till överkomliga 
priser), territoriell sammanhållning (genom att tillhandahålla tjänster av allmänt 
intresse till samtliga områden, oavsett om de är geografiskt eller ekonomiskt 
marginaliserade eller isolerade) och stöd genom att garantera att de grundläggande 
friheterna kan utnyttjas till fullo, vilket är nödvändigt för att fullt ut kunna delta i det 
europeiska samhällslivet. 

 Med anledning av dessa tjänsters betydelse när det gäller att främja social och 
territoriell sammanhållning har en EU-omfattande debatt utvecklats kontinuerligt 
under de senaste 20 åren. Debatten har ytterligare uppmuntrats av grönboken och 
vitboken om tjänster av allmänt intresse, som huvudsakligen inriktas på 
nätverksbaserade branscher. År 2006 antogs ett meddelande om sociala tjänster av 
allmänt intresse. I och med Lissabonfördraget har en stadga om grundläggande 
rättigheter införts och till fördraget har en bilaga om tjänster av allmänt intresse 
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bifogats. Betydelsen av tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse i EU har därmed 
fått ytterligare uppmärksamhet. Dessa dokument och de frågor som tas upp i 
tjänstedirektivet har gett näring åt den senaste tidens diskussioner om hur tjänster 
av allmänt (ekonomiskt) intresse i EU ska definieras, vad de ska omfatta, samt hur 
de ska tillhandahållas, organiseras och finansieras. 
Det har förekommit vissa förseningar i genomförandet av tjänstedirektivet och 
medlemsstaternas anpassning av nödvändig nationell lagstiftning och förfaranden. 
Tjugo medlemsstater har hittills antagit en övergripande lagstiftning. I fem 
medlemsstater (Österrike, Cypern, Irland, Luxemburg och Portugal) pågår 
fortfarande diskussioner, medan Frankrike och Tyskland har valt att införa de 
allmänna principerna i vissa rättsakter (arbetet håller på att avslutas i Tyskland, men 
pågår fortfarande i Frankrike). Att anpassa den befintliga lagstiftningen är emellertid 
än mer komplicerat, och endast tolv medlemsstater har uppgett att de slutfört detta 
förändringsarbete. 
Det krävs fortfarande en utvärdering av konsekvenserna av de åtskilliga 
EU-bestämmelser som direkt berör tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse, samt 
av de bestämmelser som berör tjänsterna indirekt genom de sätt på vilka de 
organiseras och finansieras. Debatten är således fortfarande öppen, och flera olika 
rättsliga och organisatoriska frågor kräver ytterligare behandling under 2010. Här är 
de viktigaste faktorerna en heltäckande eller sektorsövergripande ramlagstiftning för 
tjänster av allmänt intresse och betydelsen av ett gränsöverskridande 
tillhandahållande och samarbete. 

 
Bevisning 
 

 Tillhandahållandet av tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse i EU:s länder och 
regioner varierar kraftigt, och utgör ett viktigt inslag i debatten om hur tjänster av 
allmänt intresse ska tillhandahållas och finansieras i framtiden. På både nationell och 
regional nivå är tillhandahållandet av tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse 
präglat av väsentliga skillnader i fråga om kvalitet och kvantitet. Efter att ha 
undersökt situationen inom de sektorer för tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse 
som tidigare fastställts är det uppenbart att det är EU-12-länderna samt områden på 
landsbygden och i avlägsna trakter som uppvisar de största bristerna när det gäller 
tjänsternas utbud och kvalitet. Genom att beakta en aggregerad indikator för 
tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse, som omfattar samtliga berörda sektorer, 
bekräftas denna slutsats. Tjänster tillhandahålls i störst utsträckning och har den 
bästa kvaliteten i de skandinaviska och nordiska länderna och, med hänsyn till 
regional uppdelning, i EU-15-ländernas huvudstadsregioner. 

 
 Som en av kunskapsekonomins viktigaste pådrivare utgör 

telekommunikationssektorn en nyckeltjänst, och den kan också bidra till att 
minska klyftorna mellan EU:s utvecklade och mindre utvecklade regioner. De största 
obalanserna gäller EU-12-länderna, där exempelvis bredbandstäckningen är lägre 
än EU:s genomsnitt (13 procent av befolkningen har tillgång till bredband). I Polen, 
Slovakien och Bulgarien har i själva verket färre än 5 av 100 invånare tillgång till 
bredbandsuppkoppling. När det gäller sociala tjänster och infrastrukturer skiljer 
sig mönstret mellan EU-12-länderna och EU-15-länderna. Exempel på detta är 
antalet sjukhussängar (Tyskland, Österrike, Tjeckien, Ungern, Litauen, Lettland 
och Finland var de länder som var bäst utrustade 2006, medan nivån för 
hälsotjänster per invånare var lägre i Storbritannien och de sydeuropeiska länderna 
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Portugal, Spanien, Italien och Grekland som också uppvisade större regionala 
skillnader). Ytterligare ett exempel är förskoleverksamheten, där det finns stora 
skillnader bland medlemsstaterna, men inte mellan gamla och nya medlemsstater. 
När det gäller ouppfyllda läkemedelsbehov kännetecknas EU-12-länderna av 
högre vårdkostnader, längre väntetider och sämre möjligheter att ta sig till närmaste 
hälso- och sjukvårdsinrättning. Även inom sektorerna för miljö, energi och 
vattenförsörjning finns skillnader mellan medlemsstaterna, där EU-12-länderna 
kännetecknas av att en lägre andel av befolkningen är knuten till den offentliga 
vattenförsörjningen (i Rumänien har endast cirka 50 procent av invånarna tillgång till 
den offentliga vattenförsörjningen). När det gäller avfallshantering hade Cypern, 
Tjeckien, Lettland och Litauen väsentligt sämre möjligheter att ta hand om sitt avfall 
än EU:s genomsnitt (0,68 ton behandlat avfall per capita). Dessa länders 
avfallshantering måste således förbättras. Inom transportsektorn finns fortfarande 
flera skillnader och bristerna är mer uttalade för EU-12-länderna, i synnerhet när det 
gäller motorvägars och det elektrifierade järnvägsnätets sträckning och 
kvalitet. Utbyggnaden av motorvägar i de östeuropeiska länderna är huvudsakligen 
koncentrerad till huvudstäderna och andra större urbaniserade områden, medan 
perifera regioner ofta har en begränsad tillgång till vägar. Järnvägsnät förekommer i 
EU-12-länderna, men näten utgörs huvudsakligen av enkelspår och/eller sträckor 
som inte är elektrifierade, vilket ökar restiderna väsentligt. 

 
 Mot bakgrund av skillnaderna i utbudet av tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse 

på territoriell och sektorsspecifik nivå är det rimligt att analysera 
strukturfondernas roll för att överbrygga klyftan mellan välutrustade nationer och 
regioner och områden som kräver ytterligare satsningar. Under programperioden 
2007–2013 kommer 170 miljarder euro att investeras i grundläggande infrastruktur 
genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och 70 miljarder euro genom 
sammanhållningsfonden. Av dessa satsningar kommer 40 procent att gå till 
transport- och miljösektorerna, medan återstående delar kommer att fördelas mellan 
sektorerna för telekommunikation, energi och social infrastruktur. EU-12-länderna 
kommer att gynnas mest av denna omfattande satsning.  
Kvalitativa och kvantitativa statistiska analyser vittnar om ett negativt samband 
mellan indikatorer för tillhandahållande av tjänster och strukturfondsutgifter, vilket 
innebär att medel i själva verket riktas mot behövande områden och sektorer. 
Strukturfonderna bidrar alltså till att uppnå social och territoriell sammanhållning när 
det gäller tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse. För strukturfondernas totala 
utgifter inom sektorerna för dessa tjänster är korrelationskoefficienten för en 
aggregerad indikator över dessa tjänster negativ (motsvarande -0,57), vilket tyder 
på att EU-länder tenderar att fördela strukturfonder när utbudet av tjänster är lågt. 
Strukturfonderna bidrar följaktligen till att öka utbudet av, och kvaliteten hos, 
tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse inom eftersläpande sektorer. Detta tycks 
särskilt vara fallet inom sektorerna för telekommunikation (inom denna kategori är 
korrelationskoefficienten för strukturfondsutgifter -0,59), social infrastruktur 
(-0,24) och transporter (-0,23). Inom miljö- och energisektorn är 
korrelationskoefficienten positiv, vilket tyder på att höga utgifter inom sektorn kan 
knytas direkt till energibesparingsåtgärder och miljöskydd, och att utgifterna kan 
vara höga även när tillgången är god. 

 
I detta perspektiv finns ett starkt samband mellan utbudet av tjänster av allmänt 
(ekonomiskt) intresse och uppfyllandet av sammanhållningspolitikens mål: 
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 För att se till att tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse tillhandahålls finansieras 
betydande infrastruktur genom framför allt strukturfonderna, Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden, tack vare deras omfattande 
insatsområden. Eruf finansierar byggande och modernisering av nya vägar, broar, 
avloppssystem, fabriker, företagsområden, forskningsanläggningar och 
turistanläggningar. Eruf kan också finansiera investeringar i utbildning och hälsa, 
åtgärder på området för forskning och utveckling, samt miljöinvesteringar. 
Sammanhållningsfonden finansierar upp till 85 procent av de stödberättigande 
utgifterna för större miljö- och transportinfrastrukturprojekt. De resultat som 
förväntas av sådana insatser är att en större andel av befolkningen ska ha 
tillgång till dessa tjänster, samt att tjänsternas kvalitet och effektivitet ska 
förbättras. 

 Då tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse tillhandahålls minskar också 
skillnaderna mellan regioner och den ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållningen förstärks. Att i synnerhet tjänster av allmänt (ekonomiskt) 
intresse bidrar till att främja social och territoriell sammanhållning har konstaterats 
på flera olika nivåer: 

 Den territoriella sammanhållningen ökar om tillgången till kvalitativa 
och effektiva tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse säkras över 
hela EU, i såväl tätortsområden som avlägsna, perifera och glest 
befolkade områden. Tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse är 
fundamentala inslag i den fysiska planeringen, framför allt tillhandahållande av 
regelbundna och kontinuerliga tjänster till landsbygdsområden, samt till 
isolerade, perifera och avlägsna områden. 

 Social sammanhållning kan säkras om människor har möjlighet att 
utnyttja sina grundläggande rättigheter och friheter utan att 
diskrimineras på grund av sociala förhållanden. Lika tillgång till tjänster 
av allmänt (ekonomiskt) intresse är en nödvändig förutsättning för social 
sammanhållning. 

 
Rekommendationer och slutsatser 

 Tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse är ett viktigt inslag för att uppnå målen 
om social och territoriell/regional sammanhållning i EU. De kan också bidra till att 
främja EU:s attraktions- och konkurrenskraft inom den globaliserade ekonomin 
samtidigt som EU:s medborgare garanteras möjligheten att utnyttja sina 
grundläggande rättigheter och friheter. Utbudet av tjänster varierar inom sektorerna 
för tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse och i EU:s länder och regioner när det 
gäller spridning, tillgänglighet, kvalitet och effektivitet. För att garantera en allmän 
tillgång för alla medborgare, oavsett territoriella eller personliga egenskaper, krävs 
investeringar i infrastruktur för tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse 
inom olika sektorer. 

 
För detta ändamål är strukturfonderna en nyckelfaktor, genom att de förser 
eftersläpande områden och sektorer med utökade och bättre tjänster av allmänt 
intresse. Även gränsöverskridande samarbetsprogram bör uppmuntras, 
särskilt när det gäller upprättande av transnationella nätverk för 
transporter, kommunikationer och energi. Uppgifter från programperioden 
2000–2006 visar att endast 30 procent av de Eruf-medel som anslagits till 
gränsöverskridande samarbetsinitiativ riktades till sektorer för tjänster av allmänt 



Direktorat B: struktur- och sammanhållningspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 
8 

(ekonomiskt) intresse. Bland dessa var transport- och 
telekommunikationssektorerna störst och beviljades de högsta andelarna. Dessa 
uppgifter kan bero på komplexiteten i systemet för tillhandahållande av 
gränsöverskridande tjänster jämfört med de standardprogram som tillhandahåller 
tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse. Gränsöverskridande samarbete kan 
emellertid vara en viktig väg för att tillhandahålla tjänster mellan regioner och 
länder, uppmuntra rörlighet, minska trängselkostnader, tillhandahålla bättre 
telekommunikations- och energitjänster samt skapa positiva spridningseffekter 
genom tjänsters interoperabilitet mellan regioner. Riktade strukturfondsinvesteringar 
i infrastruktur för tillhandahållande av tjänster bör uppmuntras, eftersom de kan 
bidra till att övervinna rättsliga, finansiella, tekniska, ekonomiska och institutionella 
hinder för genomförande av gränsöverskridande samarbetsinitiativ. 

 
 Utbud och tillhandahållande av tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse bör 

emellertid inte vara det enda målet. Även om en allmän tillgång till dessa tjänster är 
av största betydelse är också frågor om överkomlighet och kvalitet centrala. När 
den grundläggande infrastrukturen för en tjänst har upprättats, som kanske 
finansierats genom strukturfondsinvesteringar, bör man hitta en balans mellan 
finansiell bärkraft för tjänsteleverantören och rimliga priser för användarna. 
Särskilda åtgärder bör införas, t.ex. system för prisdifferentiering samt 
skatteinstrument i form av korssubventioneringar och skatter. Även tjänsternas 
kvalitet bör beaktas, och tjänsteleverantörer bör följa riktlinjer och direktiv som 
anger standarder och minimikrav för kvalitet. När det gäller denna sista fråga kan 
europeisk och nationell politik fylla en viktig funktion genom att tillhandahålla en 
gemensam, väldefinierad, rättslig och institutionell ram för tillhandahållande av 
tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse. 

 
 Från en rättslig och organisatorisk ståndpunkt skulle formerna för tillhandahållande 

av tjänster och de viktigaste berörda aktörerna gynnas av en tydlig uppsättning 
rättsliga och institutionella initiativ. För att främja en integrering på området för 
tillhandahållande och leverans av tjänster krävs nya leveransformer, där staten inte 
längre är ensam leverantör av tjänster av allmänt intresse. För detta krävs också 
nya styrelseformer och regler som är gemensamma för hela EU. Mot bakgrund av de 
nya leveransformerna, som t.ex. koncessioner, arrenden och offentlig-privata 
partnerskap, tycks kravet på samfinansiering genom strukturfonderna vara en 
nyckelfaktor för framgång. 

 
För att kunna uppfylla de särskilda behoven i EU:s samtliga länder och 
regioner bör lokala myndigheter ägna stor omsorg åt att omsätta den 
gemensamma europeiska ramen i en uppsättning specifika nationella och 
regionala åtgärder som kan bidra till att uppnå detta mål. Regionerna och 
kommunerna har en central roll när det gäller att tillhandahålla grundläggande 
tjänster av allmänt intresse. För att åstadkomma en effektivt utarbetad politik bör 
dessutom fokus ligga på de lokala villkoren och behoven. 

 
Enligt subsidiaritetsprincipen har medlemsstaterna befogenheter att definiera, 
organisera och finansiera tjänster av allmänt intresse efter medlemsstaternas egna 
traditioner och krav. Samtidigt ska EU utarbeta gemensamma principer om 
tillgänglighet, överkomlighet, säkerhet, kvalitet och skydd. Medlemsstaterna bör 
stödja rikstäckande projekt och ramvillkor. De bör också ansvara för att utarbeta ett 
strategiskt tillvägagångssätt för att tillhandahålla tjänster och se till att priserna är 
överkomliga. 



Sambandet mellan strukturfonderna och utbudet av tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse samt möjligheten till 
ett gränsöverskridande tillhandahållande av tjänster 
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Till skillnad från rent kommersiella tjänster räcker det i regel inte med 
marknadsmekanismer för att finansiera tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse, 
utan ytterligare system är nödvändiga. Dessa omfattar en samordning mellan olika 
myndigheter och flera olika mål för att tillgodose allmänintresset. De är också nära 
förknippade med tillhandahållande av tjänster av allmänt (ekonomiskt) intresse, och 
hanteras i huvudsak på medlemsstatsnivå eller till och med på regional eller lokal 
nivå. Detta är en följd av subsidiaritetsprincipens tillämpning. 

 
Här bör hänsyn tas till de skillnader som finns mellan olika tjänster av allmänt 
ekonomiskt intresse och medborgarnas, användarnas och konsumenternas olika 
behov och preferenser beroende på deras respektive ekonomiska, sociala, 
geografiska, kulturella och fysiska förutsättningar. Man bör även väga in tjänsternas 
mångfald, i vilka situationer de tillhandahålls, tjänsteleverantörernas egenskaper och 
behovet av flexibilitet för att kunna anpassa tjänsterna till olika behov. 

 
 Den viktigaste slutsatsen är att det inom ramen för en flernivåstyrning är viktigt 

med ett enda ledarskap (som skulle kunna utövas av en central, regional eller lokal 
myndighet) för att säkra en effektiv subsidiaritet och samordning mellan parterna. 
Ett sådant ledarskap ska också kunna kanalisera och anpassa de olika berörda 
intressena till ett gemensamt mål. Denna aspekt är en viktig förutsättning för att 
sammanhållningspolitiken och tillhandahållandet av tjänster av allmänt (ekonomiskt) 
intresse ska fungera effektivt, särskilt när det gäller gränsöverskridande 
samarbetsprogram. Territoriella särdrag, finansieringsformer, ett tydligt politiskt 
ledarskap och en stark ledning gör det möjligt att utveckla projekt kontinuerligt och 
enligt ett strikt tidsschema, oavsett sektor. Utan dessa faktorer skulle en 
flernivåstyrning kunna få en motsatt effekt och resultera i att projektmålen hindras 
från att uppnås genom att beslutsprocessen lamslås. För att göra verklig skillnad 
inom ett sådant strategiskt område skulle den lokala myndigheten kunna inta rollen 
av en ”offentlig entreprenör” som har möjlighet att göra en grundlig analys av de 
lokala behoven, utveckla en strategisk vision för att övervinna hinder, samt öka 
effekterna av och kanalisera relevanta resurser. Den lokala myndigheten skulle 
dessutom ha förmåga att hantera risker med hjälp av kreativa lösningar som 
anpassas till snabbt föränderliga behov. 

 
 


