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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Partnerskapsprincipen är en av fyra grundläggande principer som styr arbetet med EU:s strukturfondsprogram. Man strävar efter att genom
partnerskap skapa ett bredare engagemang hos olika regionala aktörer för regional utveckling för att sålunda uppnå bättre förutsättningar för
tillväxt. Avhandlingen analyserar vilken innebörd och tolkning partnerskapsprincipen fick i två regionala strukturfondsområden, Gävleborg i
Sverige och Södra Österbotten i Finland, genom att granska vilka aktörer som var involverade i de olika programskedena. Som främsta källa för
analysen ligger för ändamålet insamlat kvalitativt intervjumaterial från bägge områdena.
Skillnader mellan länderna vad berör den regionala förvaltningen var en av orsakerna till de olika lösningarna för programmens administration.
Även förvaltningstraditioner och politiska styrmodeller påverkade de lösningar man valde för att styra programmet. De nationella reglerna och
de modeller hur man traditionellt skött utvecklingspolitiken, både regionalt och nationellt, styrde i hög grad hur deltagandet i
strukturfondsprogrammen kom att se ut och vilka aktörer som överhuvudtaget fick några roller i programmets genomförande.
Strukturfondsprogrammen i de båda områdena kom att domineras av de regionala aktörer som från förut hade en tilldelad position inom den
regionala utvecklingen. Även om partnerskapsprincipen strävar efter att få den privata och den ideella sektorn engagerade i programmet och i
dess beslutsforum visar resultaten att de offentliga aktörerna hade den överlägset största rollen; de skapade flest projekt, finansierade dem och
beslutade över EU-finansieringen. Samarbetet i partnerskapsforumen berörde ofta endast de offentliga myndigheterna. Dialogen med de andra
sektorerna i samhället var fåordig. Analysen visar även på hinder som gjorde att en del, främst mindre aktörer, fann det svårt att delta; arbetet
kring strukturfonderna formades mycket till en egen värld och för att kunna delta i denna inre krets krävdes en hel del specialkunskap kring
terminologin och kring regelsystemet och projektadministrationen. Detta fjärmade lätt nya potentiella aktörer från att delta.
De största skillnaderna i frågan om deltagande mellan de båda områdena var att kommunerna i Gävleborg i Sverige hade en större roll i
programmen i jämförelse med samkommunerna i Finland; i Södra Österbotten däremot var en större mängd olika organisationer, inte
nödvändigtvis offentliga, engagerade i skapandet av projekt.
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