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Arbetsprogram för Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
under perioden 2015–2016
Utvecklad nationell-regional dialog och samverkan

I En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 20152020 lyfter regeringen fram att det behövs utvecklade former för dialog
och samverkan inom den regionala tillväxtpolitiken.1 Den regionala
tillväxtpolitiken genomförs med ett delat ansvar och i samverkan mellan
den nationella och regionala nivån. Detta förutsätter återkommande
dialoger om politikens inriktning och genomförande.
Syftet med forumet är att föra en kontinuerlig dialog om långsiktiga och
strategiska frågor av betydelse för hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft. Ambitionen är också att genom dialog utveckla
respektive politikområde inom den regionala tillväxtpolitiken. Forumet
är inte beslutande i formell mening, men ska kunna bidra till nya initiativ
och utveckling av politiken på nationell och regional nivå.
Det nya forumet ersätter Nationellt forum för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Det tidigare forumet har
utgjort en plattform för dialog mellan regeringen och ledande politiska
representanter från den regionala nivån om aktuella frågor inom den
regionala tillväxtpolitiken. Det nya forumet ska fortsätta utgöra en
relevant mötesplats för nationell-regional dialog och samverkan.
Arbetsprogrammet

Arbetsprogrammet för forumet ska utgöra ett ramverk för mötena på
både politisk nivå och tjänstemannanivå, samt säkerställa att mötena
samordnas med aktuella processer och regeringens behandling av olika
frågor. Inriktningen för programmet hindrar inte att ytterligare frågor
initieras för att behandlas inom ramen för forumet. Arbetsprogrammet
ska uppdateras under 2016.
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Strategin är ännu inte formellt antagen av regeringen.
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Arbetsformer för forumet

Forumet ska utgöra en mötesplats för dialog och samverkan mellan
regeringen, regionala aktörer med uppgifter i det regionala
tillväxtarbetet, statliga myndigheter och vid behov andra berörda aktörer
och organisationer. Forumet omfattar dialog och samverkan på både
politisk nivå och tjänstemannanivå. Dialogen på tjänstemannanivå ska
genomföras i nära anslutning till dialogen på politisk nivå, för att på så
sätt verka förberedande för den politiska diskussionen. Dialogen på
tjänstemannanivå ska också vara en plattform där olika frågeställningar
från den politiska dialogen kan vidareutvecklas.
Forumet kan komma att omfatta tematiska arbetsgrupper som vid behov
tillsätts för olika frågor av strategisk betydelse för det regionala
tillväxtarbetet. Ett exempel skulle kunna vara initiativ för ett nätverk för
den framtida sammanhållningspolitiken. Till forumet knyts också redan
befintliga arbetsgrupper, nätverk och tjänstemannadialoger etc. som
bedöms relevanta för det regionala tillväxtarbetet. Bland de redan
etablerade mötesplatserna kan bl.a. följande nämnas:
 Näringsdepartementets nätverk för Forskning och Innovation
(RND-FOI)
 Nätverk för kompetensförsörjningsfrågor
 Nätverk för genomförandet av EU:s Östersjöstrategi
Frågor som avhandlas i relevanta tematiska arbetsgrupper, nätverk osv.
bör på ett tydligt sätt kopplas till forumet för att bidra till
kunskapsspridning och lärande. Det är i sammanhanget även viktigt att,
när så är relevant, stärka kopplingen mellan forumet och olika nationella
program, samverkansprojekt och/eller erfarenhetsutbyten och lärande
som sker genom myndigheters ERFA-träffar, lärprojekt inom Reglab
etc.
Den analysgrupp som Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
samordnar inom ramen för den regionala tillväxtpolitiken ska bl.a.
fungera som beredningsorgan och bidra med analysunderlag till forumet.
För statliga myndigheter med uppdrag att medverka i det regionala
tillväxtarbetet, liksom andra relevanta statliga myndigheter, ska forumet
utgöra en viktig arena för dialog och samverkan med den regionala nivån.
Enheten för Regional tillväxt vid Näringsdepartementet samordnar
arbetet inom forumet. Tillväxtverket bidrar som kanslifunktion för stöd i
detta arbete, i samarbete med SKL.
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Representation
Dialog på politisk nivå

Politikerforum leds av statssekreterare Elisabeth Backteman,
Näringsdepartementet. Övriga statsråd och statssekreterare bereds
möjlighet att delta utifrån de frågor som behandlas. Detsamma gäller
statliga myndigheter och vid behov andra berörda aktörer och
organisationer.
Följande erbjuds möjlighet att delta som ledamöter vid den politiska
dialogen inom forumet:
- Representanter från samverkansorganet eller landstinget i
respektive län som har det regionala utvecklingsansvaret samt
Gotlands kommun.
- Representanter från landstingen i Norrbottens-, Västernorrlands-,
Västmanlands- och Stockholms län.
- Representanter från kommunförbunden i Norrbottens-,
Västernorrlands- och Stockholms län samt Västmanlands
Kommuner och Landsting.
- Representanter från de länsstyrelser som innehar det regionala
utvecklingsansvaret, dvs. Norrbottens-, Västernorrlands-,
Västmanlands- och Stockholms län.
- Representanter från Sveriges Kommuner och Landsting,
beredningen för tillväxt och regional utveckling.
För de organ för vilka det finns politiskt valda representanter kan högst
två ledamöter utses från det valda organet. Regeringen ser gärna att
representanter från både majoriteten och från oppositionen deltar.
I Norrbottens-, Västernorrlands-, Västmanlands- och Stockholms län,
där länsstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret, bereds respektive
landshövding möjlighet att delta i forumet.
Dialog på tjänstemannanivå

Tjänstemannaforum leds av det departementsråd som ansvarar för
regionala tillväxtfrågor inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet).
Övriga tjänstemän inom Regeringskansliet bereds möjlighet att delta
utifrån de frågor som behandlas. Detsamma gäller statliga myndigheter
och vid behov andra berörda aktörer och organisationer.
Följande erbjuds möjlighet att delta som ledamöter vid dialogen på
tjänstemannanivå inom forumet:
- Regiondirektörer (eller motsvarande) från samverkansorganet
eller landstinget i respektive län som har det regionala
utvecklingsansvaret samt Gotlands kommun.

4
-

-

Direktörer (eller motsvarande) med ansvar för regionala
tillväxtfrågor från landstingen i Norrbottens-, Västernorrlands-,
Västmanlands- och Stockholms län.
Direktörer (eller motsvarande) med ansvar för regionala
tillväxtfrågor från kommunförbunden i Norrbottens-,
Västernorrlands- och Stockholms län samt Västmanlands
Kommuner och Landsting.
Länsråd från de länsstyrelser som innehar det regionala
utvecklingsansvaret, dvs. Norrbottens-, Västernorrlands-,
Västmanlands- och Stockholms län.
Länsråd från de länsstyrelser som hanterar regionala företagsstöd,
dvs. Blekinge-, Dalarna-, Sörmland-, Uppsala-, Värmland- och
Västerbottens län.

Deltagandet ska motsvara högst en ledamot per organisation.
Möten och inriktning

Forumet kommer att träffas fyra gånger/år. Dialogen inom forumet
kommer att fokuseras kring de fyra prioriteringar som regeringen pekat
ut för den regionala tillväxtpolitiken i En nationell strategi för hållbar
regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020. Dessa är Innovation och
företagande, Attraktiva miljöer och tillgänglighet, Kompetensförsörjning och
Internationellt samarbete.2 Det kommer också att finnas ett tydligt fokus
på hållbarhetsfrågorna liksom på genomförandet av strategin – i form av
utvecklad styrning, resultatfokus, uppföljning, analys och lärande.
Inriktning för 2015

Datum
12 maj
Tjänstemannaforum
27 maj
Politikerforum
22 september
Tjänstemannaforum
2 oktober
Politikerforum
20 november
Tjänstemannaforum
4 december
Politikerforum
2

Förslag övergripande inriktning













Kompetensförsörjning, arbetsmarknadsfrågor
Bredband
Regionreformen
Regionala utvecklingsdialoger
Integration i det regionala tillväxtarbetet
Innovation och företagande, inkl. regionala
innovationsmiljöer och kapitalförsörjning
Exportstrategin
Bostäder och fysisk planering
Styrning och uppföljning
Innovation- och forskningspropositionen
Infrastruktur och åtgärdsplaneringen
Digitalisering

Strategin är ännu inte formellt antagen av regeringen.
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Inriktning för 2016

Datum –
preliminära
12 februari
Tjänstemannaforum
26 februari
Politikerforum
13 maj
Tjänstemannaforum
27 maj
Politikerforum

Förslag övergripande inriktning

 Miljödriven näringslivsutveckling och
energifrågor.

 Attraktiva miljöer och tillgänglighet inkl.
kommersiell service.
 Internationellt samarbete, inkl.
närområdessamarbetet och EU:s
Östersjöstrategi.

9 september
Tjänstemannaforum
23 september
Politikerforum
18 november
Tjänstemannaforum
2 december
Politikerforum

Förslag ytterligare teman att ta upp vid möten:

 Utvecklad styrning och uppföljning av det regionala
tillväxtarbetet
 Regionalt ledarskap
 Jämställd regional tillväxt
 Integration och mångfald
 Regionreformen – deltagande från regeringens förhandlare
 Regionala utvecklingsdialoger
 Sammanhållningspolitiken
 EU 2020 – läget inför arbetet med NRP
 Innovationsrådets arbete
 Internationalisering
 Kompetensförsörjning, inkl. validering
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Bilaga 1. Sammanfattning inriktning inom Nationellt forum 2010-2014

2014
Februari
Nationella innovationsstrategin, innovation i offentlig sektor och
innovationsupphandling.
Partnerskapsöverenskommelsen och genomförandeorganisation
sammanhållningspolitiken.
Maj
Tillväxtverkets roll i den regionala tillväxtpolitiken.
Partnerskapsöverenskommelsen, Socialfonden och
Landsbygdsprogrammet.
Bostadsplaneringskommittén.
Tåglägen.
2013
Februari
Energi och miljö.
Innovationsupphandling.
April
Partnerskapsöverenskommelsen.
Regionala kompetensplattformar.
Regionala tillväxtanslag – möjliga principer.
Oktober
Attraktionskraft Sverige – regionala serviceprogram, fysisk planering,
fungerande infrastruktur.
Partnerskapsöverenskommelsen.
November
Nya nationella strategin.
Inkubationsverksamhet.
Genomförandeorganisation för sammanhållningspolitiken.
Partnerskapsöverenskommelsen.
2012
April
Forsknings och innovationsproposition.
EUs tillväxt och sysselsättningsstrategi.
Jämställd regional tillväxt.
Kapitalförsörjning.
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Maj
Attraktionskraft Sverige.
September
Partnerskapsöverenskommelsen, inkl. landsbygdsfonden,
landsbygdsprogrammet, nationella strukturfondsprogrammet för
socialfonden, regionalfonden och europeiska territoriella samarbetet.
November
Infrastrukturproposition.
Forsknings och innovationsproposition.
Nationell innovationsstrategi.
2011
Mars
Sammanhållningspolitik och EU2020.
Maj
Regionfrågan med fokus på ansvarsfördelning mellan stat och kommun.
Digital agenda.
September
Europa 2020 och kommande strukturfondsperiod. EU:s budget och den
framtida sammanhållningspolitiken.
Nationell innovationsstrategi.
2010
Februari
Regionfrågan.
OECD:s resultat och rekommendationer.
Maj
Arbetskraftutbud och kompetensförsörjning.
Statens stöd till regionala kulturverksamheter samt satsningar på
kulturella och kreativa näringar.
September
Näringsliv och företagande.
Regionala innovationsmiljöer.

