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Innehåll: 

I detta ad hoc-meddelande inriktar man sig på styrelseformer och partnerskap i 
processer som har upprättats i medlemsstaterna för att planera nationella strategiska 
referensramar. I meddelandet analyseras nya inslag i horisontell och vertikal 
integrering, och frågan om dessa nya inslag har följts upp i de operativa programmen 
undersöks. I meddelandet nämns faktorer som leder till framgång eller misslyckande 
för sammanhållningspolitikens integrerade strategi, befintliga problem och brister 
lyfts fram och tänkbara lösningar föreslås.  
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Sammanfattning 
Under snart åtta år har en reformering av de europeiska styrelseformerna varit en prioriterad 
fråga för kommissionen. I sin vitbok från 2001 om styrelseformerna i EU tog kommissionen 
upp denna utmaning. Kommissionen gick längre än ett rent erkännande och lovade att EU 
skulle öka sitt samarbete med regionala och lokala myndigheter, och bortom dessa formella 
strukturer även med civilsamhället i stort. Detta engagemang skulle inte bli enkelriktat, där 
man enbart tog kontakt med deltagarna för att genomföra europeisk politik som redan hade 
beslutats. Kommissionen försökte hitta olika sätt att engagera dessa olika lokala och regionala 
organ i arbetet med att bestämma mål, utarbeta politiska program och faktiskt se till att de 
tillämpas. 

De 27 medlemsstaterna utarbetade sina egna nationella strategiska referensramar (NSRF), en 
detaljerad beskrivning av deras utvecklingsmål inom ramen för EU:s riktlinjer för att utveckla 
hållbara, framgångsrika och moderna ekonomier, dvs. Lissabonstrategin. Partnerskap och 
deltagande utgör en mycket viktig del av denna utvecklingsprocess. 

I denna undersökning vill vi ge en faktabaserad ögonblicksbild av hur denna strävan efter ökat 
partnerskap utvecklas på plats inom EU:s näst största budgetområde, sammanhållnings- och 
strukturfonderna, under den nuvarande programperioden 2007–2013. 

Vi försöker ta reda på vad styrelseformer innebär i början av det 21:a århundradet innan vi går 
vidare och analyserar utvecklingen på plats genom fallstudier från fem olika medlemsstater: 
Österrike, Danmark, Italien, Lettland och Rumänien.  

Dessa båda byggstenar, den ena mer teoretisk och den andra mer praktisk, utgör grunden för 
en sammanfattning av rapporten och våra rekommendationer. 

Styrelseformer och partnerskap som utmaning 

Under de senaste 20 åren eller däromkring har begreppet ”styrelseformer” blivit vanligt och 
till och med viktigt i många av våra samhällen och inom ett antal olika discipliner, inklusive 
statsvetenskap, ekonomi, sociologi och offentlig förvaltning. 

Begreppet ”styrelseformer” brukar i allmänhet beteckna processer, strukturer, regler och 
värderingar genom vilka gemensam verksamhet kan ledas och samordnas1. Begreppet 
beskriver i sig en ny modell för samordning av olika aktörer: regeringar, parlament, officiella 
rådgivande strukturer, offentliga organ, privata tjänsteleverantörer, akademiska institutioner, 
forskningsinstitut, media, representativa organ som arbetsmarknadens partner och ett antal 
olika icke-statliga organisationer, av vilka några är kraftigt strukturerade medan andra är 
lösare sammanhållna kampanjorganisationer. Alla deltar i ett komplext kalejdoskop av 
beslutsfattande och åtgärder för att genomföra politiska beslut. Beslutsfattandet domineras 
därför inte längre av en administrativ hierarki, utan av komplexa relationer mellan dessa olika 
aktörer. Samarbetet mellan dessa olika aktörer kan förverkligas genom vertikala och 
horisontella nätverk och omfatta staten, men också civilsamhället (ekonomiska och sociala 
aktörer, samhällsbaserade institutioner och ostrukturerade grupper, media etc.) på lokal, 
regional, nationell och global nivå. 

                                                           
1 Hamedinger A., Frey O., Dangschat J., Breitfuss A. (Eds.) 2008: ”Strategieorientierte Planung im kooperativen 
Staat”, ISBN: 978-3-531-14587-7 



PE 397.245 iv

Enligt den integrerade strategi som definieras i gemenskapens strategiska riktlinjer 2007–
2013 ska integreringen av olika tillväxtstrategier på europeisk, regional och lokal nivå ta 
hänsyn till regionala särdrag och bygga på förstärkta styrelseformer i flera nivåer. En sådan 
strategi ska garantera att de olika sektorerna inte utvecklas isolerat, utom inom ramen för en 
heltäckande vision för den socioekonomiska utvecklingen av medlemsstatens territorier. Detta 
kräver en djupare integrering av allmänna politiska program med territoriell effekt, framför 
allt när det gäller ekonomi, sociala frågor och miljö. 

Partnerskapsprincipen har blivit en av nyckelprinciperna för EU:s sammanhållning. Enligt 
den ska flera olika nivåer (regionala, nationella, överstatliga) och aktörer (lokala/regionala 
myndigheter, privata och civila organisationer) delta i utarbetande, genomförande, 
övervakning och utvärdering av sammanhållningspolitiken. När man har utarbetat de 
ekonomiska och operativa ramarna för regionalpolitiken för perioden 2007–2013 har 
partnerskapsprincipen återigen fått ökad betydelse och inbegriper nu också civilsamhällets 
organisationer, miljöpartner, icke-statliga organisationer och organ som främjar jämställdhet 
mellan kvinnor och män1. I detta sammanhang understryker partnerskapsprincipen olika 
aspekter av såväl den vertikala som den horisontella integreringen.  

Några gemensamma teman i utformningen av NSRF i EU–27 

Genomförandet av EU:s struktur- och sammanhållningsfonder innebär i själva verket ett antal 
utmaningar för de deltagande aktörerna. Detta har gett upphov till ett system för gemensam 
förvaltning på europeisk, nationell, regional och lokal nivå, dvs. ett system för styrning i flera 
olika nivåer som emellertid skiljer sig åt mellan olika medlemsstater och även mellan olika 
regioner i en viss medlemsstat. Nationella regeringar och aktörer på regional och lokal nivå 
deltar i olika grad i beslutsfattandet och med olika befogenheter.  

Ett antal gemensamma teman framkommer i EU–27 när det gäller hur NSRF utformades och 
utvecklades. 

Ett gemensamt inslag är att processen för att utarbeta NSRF inte har genomförts i ett politisk 
vakuum, avskild från övrig planering. Processen har i regel ägt rum inom en bredare ram för 
planering av den nationella utvecklingen eller nationella reformer. Oavsett om de olika 
planeringsprocesserna genomfördes samtidigt eller efter varandra, så utgick de i regel från 
samma uppgifter, gällde liknande, om inte till och med identiska, partnerskap och var 
inriktade på att uppnå gemensamma mål. 

Ett sådant förfarande kunde man kanske ha väntat sig i de gamla medlemsstaterna, där 
EU-finansieringen relativt sett har mindre betydelse. Men den var i själva verket vanlig i 
samtliga medlemsstater i större eller mindre grad. 

Detta kan på ett mycket konkret plan betraktas som en positiv utveckling av de europeiska 
styrelseformerna, där europeiska och nationella strategiska utvecklingsprioriteringar 
definieras, utformas och förverkligas gemensamt av intressenter som är i stort sett lika. 

De nationella finansdepartementen, eller verkställande organ som hör till de departementen, 
var i regel de nationella förvaltningar som i första hand stödde, samordnade och ibland 
kontrollerade utformningsprocessen. 

                                                           
1 Se artikel 11 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006.  
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Dessa centrala departement med deras kontroll över de viktiga politiska utgiftsredskapen är i 
regel inte berömda för sin vilja att delegera makt till olika partnerskapsstrukturer – åtminstone 
inte om man utgår från mytbildningen kring offentliga förvaltningar. 

Ett första gemensamt inslag i partnerskapsstrategin var att skapa övergripande arbetsgrupper 
eller strukturer som förde samman tjänstemän från finansministerierna med deras kolleger i 
olika fackdepartement (de som är ansvariga för att genomföra och tillämpa olika program).  

Det finns konkreta bevis för att det fördes en strukturerad dialog mellan tjänstemän på hög 
och mellannivå från olika departement när NSRF skulle utformas. Flera medlemsstater 
skapade formella kommittéer i detta syfte, medan andra föredrog mindre formella 
arbetsgrupper. I vissa fall leddes dessa organ av höga politiska befattningshavare, inbegripet 
statsministrar. 

Ett annat gemensamt inslag var en dialog mellan centrala myndigheter och myndigheter på 
andra nivåer, regionala och lokala, om mål, innehåll, resurser och till och med metoder. Även 
om det förekom stora skillnader i denna dialog mellan de 27 medlemsstaterna, var det vanligt 
att den förekom. 

Där det fanns regionala organ (tydligast i de mer federala medlemsstaterna) kunde man också 
märka en tydlig tendens att föra en strukturerad dialog med de förvaltningarna. Dessa 
konkreta dialoger var oftast dubbelriktade och de genomfördes under en längre period. I 
sådana fall genomförde den centrala förvaltningen tidiga samråd med regionala organ och 
framställde sedan ett första utkast till NSRF (ibland deltog regionala företrädare i utarbetandet 
av utkastet). 

Detta utkast, eller dessa utkast, återremitterades därefter till samrådsmöten med både centrala 
och regionala förvaltningar, och en överenskommelse nåddes om möjligt. I vissa fall 
arrangerades ett förlikningsförfarande där sådana förslag som inte godtogs av den centrala 
förvaltningen kunde behandlas igen. 

I stater där det inte finns några regionala förvaltningar genomfördes samråd med lokala 
myndigheter, i de flesta fall genom en dialog med nationella föreningar för provinsstyrelser, 
stadsförvaltningar och kommuner. Trots att dessa samråd hade en tendens att tillämpa en 
klassisk modell ”uppifrån-och-ned”, så förekom det omfattande diskussioner och det var 
möjligt att genomföra förändringar inom ramen för dessa samråd. 

Ett mönster av diskussioner och dialog med arbetsmarknadens parter, de viktigaste 
arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna, var också vanligt i samtliga medlemsstater. 
Detta ägde ibland rum genom att man utnyttjade formella samrådsmekanismer, såsom 
ekonomiska och sociala kommittéer, handels- och industrikamrar etc., ibland genom ett direkt 
deltagande av federationer på nationell och regional nivå och ofta genom en kombination av 
båda strategierna. 

Det finns också tydliga tecken på en äkta vilja från de centrala förvaltningarnas sida att nå ut 
till andra icke-statliga organisationer som företrädare för civilsamhället. Inom vissa 
programområden, inklusive frågor som gäller jämlikhet mellan kvinnor och män eller lika 
rättigheter för personer med funktionshinder, miljöfrågor och frågor som gäller etniska 
minoriteter var valet av icke-statliga organisationer tämligen okomplicerat. Inom andra, mer 
horisontella eller multisektoriella områden kunde valet av icke-statliga organisationer vara 
svårare. Vilka icke-statliga organisationer ska man bjuda in till diskussioner om den allmänna 
regionala utvecklingen? Vilka icke-statliga organisationer ska man utesluta? 
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De mindre, icke-statliga organisationernas deltagande medför också vissa tekniska problem 
när det gäller att utveckla civilsamhällets partnerskap i sammanhållningspolitiken. 
Sammanhållningsförfarandet blir med nödvändighet långdragen och dokumentationen ofta 
omfattande. Icke-statliga organisationer av lokal eller ad hoc-karaktär saknar ofta resurser i 
fråga om personal och infrastruktur för att analysera och behandla dokumentationen, och även 
för kontinuerlig representation i de sammanhang där de deltar (olika frivilliga företrädare 
deltar i mötena). Detta kan leda till att vissa officiella organ ser kritiskt på resultatet av den tid 
de investerar i partnerskapdialoger med mindre icke-statliga organisationer. 

Strukturella och kulturella skillnader 

Våra analyser visade också att de många gemensamma partnerskapsaspekter vi hittade i alla 
de 27 medlemsstaterna måste balanseras med viktiga strukturella och kulturella skillnader. 

Strukturella skillnader avser både den övergripande ekonomiska situationen och de politiska 
systemen. I mer utvecklade ekonomier finns det ofta ett mindre akut behov av stora projekt 
för utveckling av infrastrukturen, medan man lägger stor vikt vid utvecklingen av olika inslag 
i den fysiska infrastrukturen i några av de nyare medlemsstaterna. 

Liknande nyansskillnader hittar man i samband med det som allmänt betecknas som 
”kapacitetsuppbyggnad”. I några av de nyare medlemsstaterna har erfarenheterna från 
föranslutningsprogrammen pekat ut brister hos nationella, och ännu oftare regionala och 
lokala, förvaltningar när det gäller deras förmåga att utveckla, föreslå och genomföra 
program. De länderna ger därför utveckling och utbildning av tjänstemän på olika nivåer inom 
förvaltningen viss prioritet. 

Olika politiska system får också stor betydelse för partnerskapsförfarandenas struktur, 
innehåll och djup när det gäller att utarbeta, behandla och framför allt genomföra 
sammanhållningspolitik. Läsaren bör emellertid observera att detta meddelande utarbetades i 
början av planeringsperioden 2007–2013, vilket betyder att kommentarer om hur programmen 
genomförs måste utgå från vad de olika myndigheterna säger sig vilja göra, snarare än 
observationer av vad de faktiskt gjort. 

Betydelsen av personliga nätverk för att utveckla och leverera styrelseformer som bygger på 
partnerskap får inte förbises. Även om sådana nätverk helt klart är viktigare i de mindre 
medlemsstaterna, spelar de även en roll i de större. Om ordföranden för ett fackförbund eller 
ett kommunförbund har stor erfarenhet av att samarbeta med nationella tjänstemän och 
ministrar kan de förväntas påverka beslutsprocessen. En svårighet när det gäller ett 
meddelande som detta är att det i praktiken är omöjligt att analysera, för att inte tala om att 
kvantifiera, betydelsen av sådana i allt väsentligt informella nätverk. 

En tydlig, strukturerad roll för universitet och andra institut för högre eller teknisk utbildning 
är en variant som endast förekommer i vissa medlemsstater, åtminstone på nationella nivå. 
Detta kan vara en svaghet när det gäller politiska program som är avsedda att driva 
förnyelseagendan från Lissabon. 

Användandet av externa experter för att underlätta NSRF-processen, både vad gäller innehåll 
och förfaranden, nämns uttryckligen enbart i ett fåtal medlemsstater. I de fall där detta 
förekommer lämnas få detaljer om experternas inriktning, funktioner och mandat. Vissa 
medlemsstater lät Europeiska kommissionen delta i utarbetandet av sina NSRF. Även om 
samtliga i viss utsträckning förhandlade med kommissionen, var det andra som uttryckligen 
skickade in sina utkast till dokument för analys. I vissa medlemsstater deltog kommissionens 
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tjänstemän fullt ut i arbetet, i andra kunde man konstatera att de i första hand spelat rollen av 
observatörer och i vissa medlemsstater förekom det ingen specifik hänvisning till deras 
deltagande. 

Illustrerande fallstudier 

De fem fallstudierna – Österrike, Danmark, Italien, Lettland och Rumänien – demonstrerar 
ovannämnda likheter, skillnader och utmaningar på det ena eller andra sättet. 

Sammanhållnings-
politiska mål (2007–2013) 

Land 
Area 
(i 1000 
km²) 

Befolkning  
(2007, i 
miljoner) 

Statens 
struktur  
(enligt ESPON-
projekt 3.2) 

BNP per 
invånare i 
PPS, 2006, 
EU27 = 100 

NSRF 2007–
2013, medel 
totalt 
(2007 års 
priser, i 
1000 EUR) 

Konver-
gens 

Regional 
konkurrens
& syssel-
sättning 

Österrike 83,9 8,3 Federal 128 1 461 FU R 

Danmark 43,1 5,4 Decentralise-
rad enhetsstat 126 613 - R 

Italien 301,3 59,6 Regionalise-
rad enhetsstat 103 28 812 K, FU FI, R 

Lettland 64,6 2,3 Decentralise-
rad enhetsstat 39 4 620 SF, K - 

Rumänien 238,4 21,6 Centraliserad 
enhetsstat 54 19 668 SF, K - 

FU = Fasas ut; PI = Fasas in; R = Regional konkurrenskraft och sysselsättning, 
SF = Sammanhållningsfond, K = Konvergens  

Den österrikiska NSRF-processen återspeglar både en federal realitet och ett sedan länge 
etablerat mönster av samråd och partnerskap. NSRF utarbetades på federal nivå med den 
österrikiska konferensen för regional utvecklingsplanering (ÖROK), ett tredelat 
federalt-regionalt-lokalt organ som tillhandahöll den konsultativa plattformen. Förutom de 
olika statliga aktörerna deltog arbetsmarknadens parter och vissa icke-statliga organ i 
processen, åtminstone via sina representativa federationer. I processen deltog externa experter 
och utkastet till ram inlämnades till Europeiska kommissionen för behandling. Det 
österrikiska exemplet visar ett smidigt, väletablerat system för partnerskap och samråd med 
relativt hög erfarenhets- och kunskapsnivå under hela förfarandet. Det finns viss oro för 
komplexiteten, motståndet mot förändring och frånvaron av en ”tankesmedja” som kan 
fördjupa vissa diskussioner. 

Danmark är en enhetsstat där det mesta av den styrande makten är samlad hos de nationella 
myndigheterna (regeringen och parlamentet). Utarbetandet av Danmarks NSRF ägde rum i 
samband med en omfattande reformering av danska interna statliga strukturer. Antalet 
kommuner minskades från 271 till 98 och de tidigare 13 distriktsförvaltningarna har 
integrerats till fem nya regionala myndigheter. Precis som i fallet Österrike är 
EU-finansieringen bara ett av inslagen i den totala danska utvecklingsstrategin. Det centrala 
organet i utarbetandet var den danska företags- och byggmyndigheten DEACA/EBST, ett 
statligt organ som är en avdelning inom departement för ekonomi och näringsliv. Danmarks 
NSRF offentliggjordes i november 2006 efter omfattande samråd med lokala och regionala 
organ, arbetsmarknadens parter och andra icke-statliga organisationer. Det resulterande 
utkastet behandlades sedan av regionala tillväxtforum, nya partnerskapsorgan som sammanför 
lokala och regionala intressenter från regeringen, offentliga myndigheter och olika 
utbildningsorgan, och utgör en del av en komplicerad struktur under det nyligen skapade 
danska tillväxtrådet, ett organ med 19 medlemmar som tillsatts av ministern för ekonomi och 
näringsliv. Det fanns därför ett omfattande partnerskapssystem. Målen bestämdes emellertid 
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av den nationella regeringen. Tyngdpunkten hade lagts på att underlätta för till exempel 
personer med funktionshinder eller kvinnor från befintliga invandrargrupper att i högre grad 
delta i arbetslivet. 

Italiens NSRF är resultatet av ett samrådsförfarande som påbörjades 2005 genom 
utarbetandet av tre (nationellt, regionalt och för Mezzogiorno1) preliminära dokument. Under 
2006 utgjorde dessa dokument grunden för ett omfattande samråd mellan de tre administrativa 
nivåerna och arbetsmarknadens parter. I Italiens NSRF framhålls särskilt betydelsen av att 
engagera arbetsmarknadens parter och andra icke-statliga organisationer. Detta går utöver 
själva policyfasen och tillämpas även på beslutsfattandet vid val av särskilda prioriteringar 
inom de operativa programmen, deras genomförande, övervakning och samordning. 
Partnerskapsstrategin infördes formellt i de italienska programmen för första gången under 
perioden 2000–2006. Partnerskapet vid planeringen av politik och verksamhet för 
perioden 2007–2013 var resultatet av erfarenheter från den tidigare perioden. Det finns en 
allmän känsla av att partnerskapsprocessen fungerar bra på strategisk planeringsnivå, men kan 
vara mindre effektiv när det gäller att besluta om faktiska program. Kapaciteten hos olika 
icke-statliga organisationer skiljer sig starkt från varandra. Vissa har de nödvändiga 
strukturerna och den personal som behövs, medan andra saknar resurser för att delta fullt ut. 
Detta har fått vissa offentliga aktörer att kommentera det relativt lilla utbyte de får i fråga om 
input från de samrådssatsningar de gör. 

Lettland är en relativt centraliserad parlamentarisk demokrati, indelad i 
fem planeringsregioner med 556 lokala myndigheter. En strukturerad strategi för partnerskap i 
styrelseformerna kan sägas ha uppkommit 2004–2007 genom utarbetandet av Lettlands 
gemensamma planeringsdokument (SPD). Finansdepartementet var den dominerande 
myndigheten som samarbetade med andra departement och regionala organ i små, 
specialinriktade arbetsgrupper. Resultaten från dessa grupper spreds därefter för bredare 
samråd med andra organ, utvecklingsbyråer, lokala myndigheter, arbetsmarknadens parter och 
icke-statliga organisationer. Erfarenheterna från den lettiska partnerskapsprocessen har varit 
till övervägande delen positiva. Många av deltagarna välkomnade möjligheterna att delta i 
arbetet med att fastställa prioriteringar och att planera och genomföra program. Medaljens 
baksida är det mer komplicerade beslutsförfarandet som har uppkommit, med administrativa 
kostnader och större krav på svagt utvecklade icke-statliga organisationer som ofta har små 
resurser. 

Rumänien är i stort sett en centraliserad parlamentarisk demokrati. Landet är indelat i 
41 distrikt och staden Bukarest. Regionerna används för planering och statistik, men har ingen 
administrativ funktion. Departementet för ekonomi och finanser utarbetade förslaget till 
nationella utvecklings- och handlingsplaner 2005. Partnerskap tillämpades redan i 
föranslutningsprogrammens övervakningskommittéer. Dessa utgjorde grunden när samma 
ministerium utarbetade den rumänska NSRF som offentliggjordes i maj 2007. Den inriktas på 
tre huvudprioriteringar för att utveckla landets infrastruktur till europeisk standard, förbättra 
arbetsstyrkans kapacitet och bygga upp Rumäniens administrativa kapacitet. Regeringen är 
väl medveten om behovet av partnerskapsstrukturer. På initiativ av statsministern tillsattes en 
arbetsgrupp som omfattade samtliga strukturer med ansvar för förvaltningen av 
strukturinstrumentet och med deltagande av civilsamhället, universiteten, forskningsinstitut, 
massmedia och arbetsmarknadens parter. Arbetsgruppen utarbetade en handlingsplan i 
augusti 2006 som har tagits med i NSRF. Partnerskap i landets styrelse har i allmänhet 

                                                           
1 Mezzogiorno – som i regel definieras som den ekonomiskt underutvecklade södra delen av Italien – omfattar 
regionerna Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilien och Sardinien. 
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uppmuntrats och underlättats av de rumänska myndigheterna, men civilsamhällets kapacitet 
att utnyttja möjligheter är fortfarande begränsad. 

Slutsatser om styrelseformer och partnerskap under perioden 2007–2013 

Kontakterna som gäller styrelseformer mellan Europeiska kommissionen och 
medlemsstaterna under planering och genomförande av NSRF är strikt formella. De olika 
ansvarsområdena anges klart i förordningarna och gäller både samrådens form och vem som 
ska delta i partnerskapet. Förbindelserna mellan kommissionen och myndigheterna på lägre 
nivåer domineras kraftigt av statens struktur (federal, centraliserad etc.) och det krävs i regel 
ett ”godkännande” från medlemsstaten för att direkta kontakter mellan regionerna eller 
kommunerna och kommissionen ska kunna äga rum. Medlemsstaterna har gjort betydande 
insatser för att effektivisera de nationella strukturerna för att underlätta deras samordning och 
kommunikationer med kommissionen.  

NSRF har olika ”funktioner” i medlemsstaterna och påverkas också av respektive statliga 
strukturer. De kan antingen erbjuda riktlinjer eller möjliggöra förbindelser i frågor som gäller 
styrelseformer med regionala eller kommunala nivåer, eller de kan i förväg definiera sådana 
förbindelser mera i detalj. Nya medlemsstater har ofta experimenterat med ”informella 
arbetsgrupper” som möjliggör integrering av ett brett urval olika aktörer. I princip tänker man 
också tillämpa denna integrerande strategi för att genomföra de operativa programmen, även 
om det hittills finns få praktiska bevis för detta. Det är intressant att ett fåtal medlemsstater 
har börjat formalisera en sådan integrerad strategi nedifrån och upp genom att främja 
upprättandet av relativt kraftfulla och självständiga samordningsstrukturer som antingen har 
formen av ”dialogplattformar” eller i allt högre grad får mer självständighet när det gäller 
beslutsfattande och ekonomi. Upprättandet av sådana strukturer innebär ett kraftfullt åtagande 
för genomförande av de operativa programmen.  

Integrering av de lokala nivåerna är i stor utsträckning beroende av de ”möjligheter” som 
medlemsstaterna erbjuder för detta. Detta uppnås i allmänhet ”formellt” i de flesta 
medlemsstater genom att de deltar i samrådsfasen och att företrädare för de lokala 
myndighetsföreningarna deltar, även om graden av aktivt deltagande inte alltid är lätt att 
avgöra. Situationen är emellertid annorlunda i de fall där kommunerna (framför allt städerna) 
spelar en tydlig roll för genomförandet av en viss del av ett operativt program. Vissa 
medlemsstater tillhandahåller effektiva metoder för att löpande engagera berörda lokala 
intressenter i programgenomförandet. Återigen är det i tillhandahållandet av lämpliga 
strukturer (forum, dialogplattformar etc.) som man ser det tydligaste åtagandet och de mest 
avancerade formerna av integrering. 

Styrelseformer och partnerskap behandlas ibland som formella krav som respekteras av 
medlemsstaterna i första hand under programplaneringen (via samråd), men som betraktas 
som tunga administrativa bördor när programmen genomförs. De viktigaste hindren avser den 
administrativa bördan, processernas komplexitet, bristen på resurser och kapacitet. mervärdet 
är dessutom inte alltid självklart för intressenterna, framför allt inte för dem i offentliga 
förvaltningar som har arbetat för att få med ideella organisationer. 

Ländernas sociala och politiska kultur, erfarenheterna från tidigare strukturfondsprogram och 
öppenheten gentemot samrådsförfaranden är viktiga förutsättningar för en framgångsrik 
strategi för styrelseformer och partnerskap. När det gäller de nya medlemsstaterna har 
emellertid allmänna reformer skapat möjligheter för mycket innovativa rutiner. I allmänhet 
verkar förekomsten av informella nätverk som gör det möjligt att kringgå långsamma 
administrativa förfaranden, vara en viktig kompletterande faktor som kan påverka systemet 



PE 397.245 x

positivt. Styrelsenivåernas genomtränglighet (att intressenter från olika administrativa nivåer 
är vana vid att förhandla direkt med högre nivåer i förvaltningen) kan vara en annan positiv 
faktor. Institutionaliseringen av styrelse- och partnerskapsarrangemangen är en ny trend som 
för närvarande följs av vissa medlemsstater. Att flytta över styrelsekapacitet till lägre 
territoriella enheter i syfte att samfinansiera mellanliggande institutioner, förbättra 
kunskapsöverföringen och stärka de regionala styrelseformerna har visat sig vara effektivt.  

Kommentarer och rekommendationer 

En allmän kommentar är att idén med partnerskap i samband med styrelseformer har erkänts, 
accepterats och assimilerats i den regionala politiska planeringen och förberedelsearbetet i 
samtliga Europeiska unionens 27 medlemsstater. Det partnerskapets exakta karaktär och 
former varierar mellan medlemsstaterna enligt ett antal kriterier. 

Våra rekommendationer för hur partnerskap i styrelseformer kan utvecklas, utökas och bli 
effektivare kan delas in i de tre politiska huvudfaserna: utveckling, genomförande och 
utvärdering av politiska program. 

Under utvecklingsfasen måste man vara försiktig så inte de politiska programmen 
överbelastas med för många mål. Tar man med alltför många mål, hur önskvärda de än må 
vara, ökar risken för att målen enbart förekommer i officiella dokument. 

Informationsutbyte krävs inte bara mellan olika nivåer av aktörer som är engagerade i 
regionalpolitiken, utan också mellan olika typer av aktörer. Framför allt krävs det en koppling 
mellan ”visionärer”, ”strateger” och ”genomförare” på både medlemsstats- och EU-nivå.  

Den europeiska planeringen har med nödvändighet utvecklat vad man kunde kalla ett eget 
metaspråk. Även om denna terminologi underlättar planerarnas och tjänstemännens uppgifter, 
kan det också fungera som ett hinder för att ytterligare engagera företrädare för civilsamhället. 
Man måste överväga att tilldela vissa minimala resurser för att underlätta detta engagemang 
från civilsamhällets sida. 

Europeiska kommissionen har uttryckligen ombetts att under programmens planerings- och 
genomförandefaser engagera sig mer i verkligt öppna deltagandeförfaranden där det 
faktiska resultatet verkligen är en öppen fråga. 

När det gäller genomförandet verkar partnerskapsprincipen tillämpas på ett mer inskränkt 
vis. Partnerskapets faktiska sammansättning har emellertid inte bara en kvantitativ dimension, 
utan bör vara resultatet av en selektiv process genom att kvalificerade aktörer integreras.  

De deltagande institutionerna och genomförandeorganen måste upprätta kontaktytor för 
kommunikation för att hantera ”omvärlden”. Sådana kontaktytor kan vara 
informationsarrangemang, utbyte av information med andra strukturer, informellt utbyte 
utanför de normala förvaltningsstrukturerna (dvs. övervakningskommittéer).  

Förbättringar kan uppnås genom strategisk uppföljning på europeisk nivå. En sådan stödjande 
modell skulle kräva ett format för reflexion. EU-institutionerna skulle vara tvungna att tillåta 
öppna deltagandeförfaranden där en öppen dialog om ”svårigheter” är möjlig, och där man 
inte måste skönmåla resultaten i programgenomförandet.  

Institutionaliserade verktyg måste utvecklas för att underlätta de horisontella och vertikala 
strategierna. Sådana verktyg kan vara plattformar (t.ex. regional förvaltning, 
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rundabordsmöten etc.) som underlättar nätverksbyggande mellan olika sektorer och politiska 
och administrativa nivåer.  

Vi föreslår inte att man utarbetar fler ”minimikrav” för partnerskap, utan snarare att man 
stöder de engagerade organen effektivt genom att upprätta kvalitativa partnerskapsstrukturer 
via parallella stödjande seminarier och informationsarrangemang som ger ett permanent 
utbyte mellan olika aktörer som är engagerade i regionalpolitiken. 

Partnerskap består av mer än den faktiska ”kvantitativa dimensionen” (när det gäller antalet 
deltagande partner). De har också en mycket stark ”kvalitativ dimension”. I vissa fall måste 
man försöka skapa ett starkare urval av ”kvalificerade partner” som har de mänskliga, 
ekonomiska och logistiska resurserna och kapaciteterna för att engagera sig i 
partnerskapsprocesserna. 

Att skapa och genomföra instrument såsom den europeiska grupperingen för territoriellt 
samarbete är ett innovativt försök att underlätta på institutionell nivå och kunde utgöra 
grunden för ett smidigare genomförande av program och projekt, framför allt inom territoriellt 
samarbete. 

Även om de formellt ingår i Europeiska regionala utvecklingsfondens och 
Europeiska socialfondens program måste de socioekonomiska parternas deltagande i 
programmen få särskilt stöd.  

Regionalpolitiken blir allt mer komplicerad och den blir närmast obegriplig om den inte 
förmedlas via kvalificerade och lämpliga medier. Kontaktytor mot omvärlden måste skapas på 
olika nivåer i policygenomförandet. 

Lärdomarna från programmens utvärderingsfas utnyttjas fortfarande i för liten utsträckning. 
I vissa fall kan detta bero på det administrativa och tidsmässiga trycket när programmen 
genomförs. De som är upptagna med att tillämpa och genomföra programmen saknar ofta den 
tid och de resurser som krävs för att destillera fram, och ännu mindre sprida, bästa praxis och 
värdefulla erfarenheter. En sådan inlärningsprocess är emellertid av avgörande betydelse när 
det gäller att bygga upp kapaciteten i sektorer eller regioner där detta krävs. Det råder brist på 
möjligheter till och strukturer för reflexion. 

Att utveckla en mer heltäckande strategi för att både täcka hela programcykeln och engagera 
ytterligare och nya företrädare för civilsamhället kommer att kräva större insatser och 
resurser. 

Policyinlärning och utvärdering har blivit en ”löpande” uppgift under den nuvarande 
programperioden. Särskilda plattformar bör utformas för en oftare återkommande reflexion 
om programmens och strategiernas innehåll.  

Reflexion om regionalpolitiken får inte bli ”ännu en uppgift”, utan den bör integreras på ett 
kreativt sätt i redan befintliga arrangemang och möten för att bidra till att ge dem innehåll. 

Policyinlärning och kapacitetsbyggande kräver att man upprättar och institutionaliserar ett 
vägledande förfarande som löper parallellt med Socialfondens genomförandeförfarande och 
omfattar samtliga partner. I detta förfarande bör ömsesidig inlärning uppmuntras och 
stimuleras genom utbyte av erfarenheter under ofta återkommande möten med parterna. 

Ansvaret för en strukturerad inlärning bör flyttas över från den enskilda medlemsstaten och de 
operativa politiska programmen till mellanstatlig EU-nivå. Detta kan förverkligas i form av 
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nätverksprogram (t.ex. Interact för territoriellt samarbete eller Urbact) som skapar kunskaper 
om svårigheterna i samband med att programmen genomförs, erbjuder synergier för 
närliggande program och undviker att man uppfinner hjulet på nytt.  

Insamling, kritisk analys och riktad spridning av bästa praxis kan användas som ett instrument 
för inlärning i anslutning till politiska program. 


