Norra Sverige efterlyser: Den nationella strategin, resurser för
fortsatt regional utveckling och regional beslutanderätt!
Europaforum Norra Sverige, ett partnerskap bestående av lokalt och regionalt verksamma
politiker i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, ser med oro på att den
svenska nationella strategin ännu inte presenterats. Den svenska regeringens senfärdighet
försenar det regionala utvecklingsarbetet.
Europaforum Norra Sverige hävdar två särskilt viktiga positioner inför kommande
programperiod och det fortsatta arbetet med regionala och lokala utvecklingsstrategier: Vi vill
att de totala regionala stöden ska vara på minst samma nivå som tidigare och vi vill ha regional
beslutanderätt över EU-medlen.

Fortsatt positiv utveckling förutsätter bibehållna resurser
Norra Sverige kan visa på en rad framgångsexempel under den gångna programperioden.
Grundläggande kännetecken för dessa är bl a att omfattande, fokuserade utvecklingssatsningar
har skett och att de har byggt på våra styrkor och naturliga förutsättningar - ofta med ett
kvalificerat kunskaps- eller forskningsinnehåll. Den utveckling som ägt rum har nästan utan
undantag ett tydligt nationellt och europeiskt mervärde.
För att säkerställa en fortsatt strukturomvandling och positiv utveckling och för att kunna ta
tillvara alla norra Sveriges förutsättningar krävs dels åtgärder som siktar på att skapa
konkurrensneutralitet, dels en helhetssyn som omfattar samtliga programområden – Mål 2 och
Mål 3, likväl som LBU. Vidare måste beslut om projekt och utbetalning ske effektivt och
obyråkratiskt på regional nivå så att näringslivets medverkan säkerställs.
Såväl norra Sverige som norra Finland präglas av långa avstånd och gles befolkning och har haft
samma finansieringsnivå inom ramen för nuvarande Mål 1 under åren 2000-2006. Den finska
regeringen har beslutat att norra Finland kommer att erhålla 122 Euro/capita inom ramen för
nya Mål 2 under den kommande programperioden.
Vi förutsätter därför att EU-medlen till norra Sverige med dess gleshet och långa avstånd till
marknader förblir på minst oförändrad nivå. Vårt krav är att den svenska regeringen står
kvar vid tidigare utfästelser om att norra Sverige skall kompenseras för eventuella uteblivna
strukturfondsmedel.

Framtidens regionalpolitik kräver regionalt politiskt inflytande
EU-medlemskapet har visat på nödvändigheten av ett ökat regionalt ansvarstagande, betydelsen
av aktiva politiker som företrädare för den lokala och regionala nivån. För att detta ska bli
verklighet krävs att de regionala prioriteringarna möts av en nationell och europeisk politik som
möjliggör regionens egna prioriteringar och satsningar.
Grunden för detta skall vara en samordnad nationell regional utvecklingspolitik, som förstärker
regionernas förutsättningar och naturliga drivkrafter. Den svenska statens roll är att skapa
förutsättningar för en utveckling utifrån regionernas möjligheter genom samordning av olika
politikområden, sektorssamordning och offensiv resursallokering. Detta förutsätter ett regionalt
politiskt företrädarskap som tar ansvar för prioriteringarna.
Den dialog som Näringsdepartementet tidigare tagit initiativ till såg vi som ett erkännande av
de lokala och regionala politikernas betydelse för det regionala utvecklingsarbetet. Vi
förutsätter att den nationella strategin bekräftar detta genom att ge de folkvalda i varje län
det avgörande inflytandet över de prioriteringar som görs i de regionala
utvecklingsprogrammen och över besluten om EU:s strukturfonder.
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