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Förordning
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Utkom från trycket
den 13 december 2002

utfärdad den 5 december 2002.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder
dels att 6, 8, 9 och 12 c §§ skall ha följande lydelse,
dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha
följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 21 a §, av följande
lydelse.
6 §1 Länsstyrelserna i Jämtlands och Norrbottens län skall vara förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter för mål 1 med undantag av
vad som framgår av 10 och 11 §§. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro och
Gävleborgs län skall vara förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter för mål 2. Länsstyrelsen i Örebro län skall vara förvaltningsmyndighet
och utbetalande myndighet för gemenskapsinitiativet Urban.
Frågor om stöd skall prövas av förvaltningsmyndigheterna med undantag
av vad som framgår av 10 och 11 §§.
Frågor om stöd inom insatsområdet för samerna inom mål 1 skall dock
prövas av Sametinget.
Bestämmelser om strukturfondsdelegationer vid länsstyrelserna finns i
förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion.
8 §2 En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen eller självstyrelseorganet i det län där verksamheten skall bedrivas. Skall verksamheten bedrivas
i Gotlands eller Kalmar län skall ansökan ges in till samverkansorganet i det
länet. Ansökan inom insatsområdet för samerna skall ges in till Sametinget.
Ansökan inom gemenskapsinitiativet Urban skall ges in till Göteborgs kommun. Ansökan inom gemenskapsinitiativet Interreg III skall ges in till styrkommittén för respektive program.
9 § Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige skall vara förvaltningsmyndighet för mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal. Arbetsmarknadsstyrelsen skall vara utbetalande myndighet.

1
2

Senaste lydelse 2000:285.
Senaste lydelse 2001:705.

1

SFS 2002:958

Frågor om stöd skall prövas av Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige.
Bestämmelser om Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige finns i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. Bestämmelser om Arbetsmarknadsstyrelsen finns i förordningen (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket.
12 c §3 Bestämmelser om styrkommittéer vid länsstyrelserna i Västerbottens och Jämtlands län finns i förordningen (2002:864) med länsstyrelseinstruktion.
21 a § Internrevisionen vid Arbetsmarknadsstyrelsen skall för mål 3 och
gemenskapsinitiativet Equal utfärda sådana deklarationer om att en stödform
avslutats som framgår av artikel 38.1 f i rådets förordning (EG) nr 1260/
1999 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonder och
av artikel 15–17 i kommissionens förordning (EG) nr 438/2001 av den 2
mars 2001 om genomförandebestämmelser till rådets förordning (EG) nr
1260/1999 beträffande förvaltnings- och kontrollsystemen för stöd som beviljas inom ramen för strukturfonderna.4
För mål 1 och 2 samt för gemenskapsinitiativen Interreg IIIA, Intereg IIIB
Norra periferin, Leader + och Urban II liksom för strukturstöd till fiskerinäringen utanför mål 1 skall internrevisionen vid Länsstyrelsen i Gävleborgs
län utfärda sådana deklarationer som avses i första stycket.
4. Berörda länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan, samverkansorganen i
Gotlands län och Kalmar län eller andra motsvarande funktioner, som fullgjort uppgift som sekretariat eller huvudsekretariat för en beslutsgrupp, motsvarande beslutfunktion eller svarat för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéer skall lämna behövligt bistånd för fullgörandet av uppgifter
som rör avslutandet av programmen enligt 3. Om ordföranden eller huvudsekreteraren inte längre fullgör dessa uppgifter, prövas frågorna i stället av
ovan nämnda huvudansvarigt organ.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.
På regeringens vägnar
HANS KARLSSON
Margareta Gårdmark Nylén
(Näringsdepartementet)
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