Näringsdepartementet

Inbjudan enligt sändlista

Inbjudan och agenda Forum för hållbar regional tillväxt
och attraktionskraft – Tjänstemannaforum den 20
november 2015

Välkomna till höstens andra Forum för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft 2015–2020 och dess dialog på tjänstemannanivå.
Vi inleder dagen med en punkt om aktuella frågor inom
Näringsdepartementet samt återkoppling från Politikerforum.
Under förmiddagen fokuserar vi på dialog kring villkorsbeslut och
regleringsbrev. Ni kommer också att få information från
Indelningskommittén samt återkoppling av arbetet med
myndigheternas strategier för regional tillväxt. Efter lunch diskuterar
vi hur dialog och regional samverkan kan stärkas i arbetet med
sammanhållningspolitiken efter 2020. Innan mötet avslutas hinner vi
också med en diskussion om regionala exportcentra och information
om verksamt.se.
Notera bifogade underlag om villkorsbeslut/regleringsbrev,
integration samt regionala exportcentra som stöd inför
diskussionerna.
Välkomna!
Mari Mild

Plats: Näringsdepartementet, Mäster Samuelsgatan 70
Tid: kl. 10.00–15.00, kaffe från kl. 09.30
Anmälan: Senast fredagen den 13 nov till: forum@tillvaxtverket.se
(Ange eventuella önskemål om specialkost vid anmälan). Vi ber er
också meddela om ni har förhinder att delta.
Kontakt: Via epost enl. ovan eller Ina Berggård på
ina.berggard@regeringskansliet.se eller 08-405 4447.
Övriga frågor: Inspel till programpunkten ”Övriga frågor” (anmäls så
snart som möjligt) till forum@tillvaxtverket.se
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Agenda

09.00 Kaffe
09.30 Välkommen
 Aktuell information från Regeringskansliet,
Näringsdepartementet
 Återkoppling från Politikerforum samt tidigare
tjänstemannaforum
Mari Mild, T.f. chef Enheten för regional tillväxt och EU:s
sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet
10:00 Information och diskussion: Uppdrag, Villkorsbeslut och
regleringsbrev
Information: Former för uppdragen
Diskussion:
 Inspel på utskickade utkast på Villkorsbeslut och
regleringsbrev
 Integration
 Kompetensplattformar
Ina Berggård, Gunilla Thorstensson, Carl Johan Klint, Enheten för
regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartement
11:10 Information: Indelningskommitténs kommande arbete
med förslag på ny läns- och landstingsindelning
Huvudsekreterare Johan Krabb
11:40 Information: Återkoppling från myndighetsnätverket och
sammanställning av myndigheternas långsiktiga strategier för
regional tillväxt.
Information: Lars Wikström, Avdelningschef Tillväxtverket
11:50 Summering av förmiddagen
Mari Mild, T.f. chef Enheten för regional tillväxt, Näringsdepartementet
12:10 Lunch
12:40 Information och diskussion:
Sammanhållningspolitiken efter 2020
 Information: Uppstart av arbetet på Regeringskansliet
 Diskussion: Hur utformar vi dialog och samverkan i det
fortsatta arbetet?
- Förslag från Region Västerbotten om
arbetsgrupp/nätverk
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Björne Hegefeldt, Enheten för regional tillväxt och EU:s
sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet
Anna Pettersson, Regiondirektör Region Västerbotten
13:40 Information: Verksamt.se
Information: Henrik Arwidsson, Tillväxtverket
13:50 Kaffe
14:00 Diskussion: Exportstrategin
 Inkomna inspel på utskickat underlag
 Regionala exportcentra – diskussion
Karin Olofsdotter, Enhetschef Enheten för främjande och EU:s inre
marknad, Utrikesdepartementet.
14:30 Övriga frågor och nästa möte
Vänligen notera nästa möte 12 februari 2015.
Mari Mild, T.f. chef Enheten för regional tillväxt och
sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet
15.00 Mötet avslutas
Tiderna är cirkatider, med reservation för förändringar i programmet

