Minnesanteckningar för dialog på politisk nivå,
Politikerforum, Rosenbad 2016-02-26
1. Inledning
Ordförande Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet hälsar ledamöterna välkomna till dagens politikerforum.

2. Kompetensförsörjning och validering – information och dialog
Elisabeth ger en återkoppling om hur frågorna diskuterats vid tidigare Forum och
sätter in frågorna kopplat till den regionala tillväxtpolitiken, kompetensplattformarna och flyktingsituationen. Hon presenterar sedan dagens medverkande: Roger Mörtvik, Statsekreterare hos Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic, Utbildningsdepartementet samt Jonas Milton, ordförande i kommittén En
samordnad utveckling av validering, (den s.k. Valideringsdelegationen). Jonas Milton presenterar i sin tur Elin Landell, kanslichef för Valideringsdelegationen, som
tidigare ansvarade för utredningen ”System för validering”1 .
I Roger Mörtviks presentation lyfts bland annat följande fram:
 För att kunna möta de utmaningar som finns idag krävs ett mer flexibelt
utbildnings- och kompetensutvecklingssystem som möjliggör livslångt lärande.
 Det är en utmaning att möta unga vuxna som helt saknar gymnasieutbildning. Det är den grupp som idag står längst från arbetsmarknaden och särskilda insatser behövs, i samverkan mellan flera aktörer.
 Regeringen för dialog med Folkbildningsrådet och SKL om hur efterfrågan
på språkintroduktion för nyanlända ska mötas upp. Eftersom det saknas
behöriga lärare inom SFI görs insatser för att denna yrkesgrupp ska få utbildning, parallellt med sin anställning.
 Inom folkbildningsområdet finns idag många initiativ till såväl språkintroduktion och integration.

1 Regeringens webbsida om den nationella valideringsdelegationen och kommittédirektivet:
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/nationell-delegation-ska-foresla-strategi-forvalidering/
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Det pågår en dialog mellan regeringen och oppositionen om ny yrkesskola/Yrkesvux. Yrkesvuxskoleutredningen lämnar sitt betänkande i april2.
Från 2017 planeras också ändringar som gör det möjligt att erbjuda livslångt Komvux.

I Jonas Miltons presentation lyfts bland annat följande fram (PPT bifogas):
 Valideringsdelegationen genomförde sitt första möte torsdagen den 25
februari, 2016. Delegationen kommer inledningsvis, utifrån direktiven, att
prioritera framtagandet av en nationell strategi för validering. I strategin
kommer regionala strukturer för validering vara en viktig del. En delrapportering för validering ska göras redan under slutet av 2016. Slutrapportering av valideringsdelegationens uppdrag sker i december 2019.
 Värdet av validering lyfts fram, både ur individens och ur samhällets perspektiv. Delegationen ska sprida goda exempel och synliggöra luckor i systemet. Regional samverkan är viktig i uppdraget, som ska utgå från nationell förankring med regional anpassning.
 Delegationen ska genomföra en hearing under våren/hösten, en webbplats
kommer att tas fram och en expertgrupp tillsätts som stöd i arbetet.
Jonas betonar avslutningsvis att han ser politikerforum som ett mycket viktigt
dialogforum för aktörer på nationell och regional nivå. Delegationen ska utgå
från nationell förankring med regional anpassning. Därför uppmuntras också enskild dialog, se Jonas kontaktuppgifter i PPT.
Diskussion:
 Tiden är den avgörande faktorn. Insatserna behövs nu och regionala aktörer kan inte invänta valideringsdelegationens slutrapportering. Roger
Mörtvik uppmuntrar regionalt utvecklingsansvariga aktörer att ge inspel
om vilka insatser som ses som akuta till Jonas Milton.
 Det är viktigt att arbeta med insatser för hela befolkningen, inte enbart
enstaka grupperingar. Systemet ska byggas långsiktigt, inte enbart för nuvarande flyktingmottagande.
 En faktor som är avgörande för effektiva insatser är att lärosätena finns
med som aktör. Jonas Milton bekräftar att Valideringsdelegationen nu förtydligar uppdraget också utifrån dessa aktörer.
 Flera regionala exempel lyfts fram under diskussionen, bland annat kopplat till arbetsplatsbaserad svenskaundervisning och de möjligheterna som
skapas i samverkan med Folkhögskolorna. Folkhögskolorna har visat sig
2

Uppdrag att utreda och föreslå utformningen av ett regionalt yrkesvux (U2016:A), Dnr.
U2016/00525/GV.
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vara en mycket god aktör för integration och språkundervisning. I och
med att regionerna/landstingen äger folkhögskolor kan nya, flexibla insatser initieras och testas. Genom internat kan både språkutbildning och ett
socialt sammanhang erbjudas. Den mer formella valideringsprocessen behöver möta de flexibla system som regionala aktörer nu tar fram. En fördjupad dialog med bland annat Arbetsförmedlingen behövs.
Dialogen som förs idag fokuserar på integration och validering av kunskap, mindre på hur individen i ett helhetsperspektiv ska bemötas. Det
handlar om att ge möjlighet att skapa ett funktionellt liv i funktionella regioner.

Elisabeth tackar de föredragande för bra och informativa presentationer och ledamöterna för sitt engagemang och många genomtänkta inspel till diskussionen.

3. Miljö-, klimat- och energifrågor i det regionala tillväxtarbetet
– information, dialog och synpunkter
Elisabeth Backteman inleder med att konstatera att frågan är svår att begränsa
och föreslår att temat lyfts på nytt vid kommande möten i Forum.
Programpunkten har fyra föredragande: Yvonne Ruwaida, Statssekreterare hos
Klimat- och miljöminister samt vice statsminister Åsa Romson, Miljödepartementet, Björn Risinger, Generaldirektör, Naturvårdsverket, Jonas Karlsson, Ordförande
i Analysgruppen Grön omställning och Konkurrenskraft och Irén Lejegren, ordförande i nämnden för regional tillväxt, Region Örebro.
Jonas Karlsson inleder med en kort presentation av det uppdrag analysgruppen
”Grön omställning och konkurrenskraft” fått från framtidsminister Kristina Persson (PPT bifogas). Jonas leder analysgruppen tillsammans med Maria Wetterstrand. Analysgruppen är helt fristående från politiken, med ett uppdrag att försöka bidra till politikutveckling samt att ge förslag till hur vi kan öka takten för
den gröna omställningen.
I presentationen lyfts bland annat följande fram:
 Gruppen har valt att, till regeringen, lyfta fram ett antal strategiska områden som man tror kan vara avgörande som verktyg som ger ett annat
tempo i omställningsarbete(se PPT).
 Sverige kan vara en föregångare inom området och utvecklingskraften kan
bli ännu större om lokala och regionala initiativ släpps fram.
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Diskussion:
 Regionala satsningar kräver nationella incitament för att omställningsarbetet ska bli samspelt och effektivt. Tydligare styrning av nationella myndigheter kan förstärka insatser som görs på lokal och regional nivå.
 Regionala aktörer lyfter fram goda exempel på insatser regionalt, som är
relativt okände av nationella nivån; exempelvis har många län redan idag
fossilfri kollektivtrafik.
 Ledamöterna efterfrågar möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar helhet över hur frågorna ska hanteras. Det finns svårigheter i tillfälliga utlysningar som skapar projektmedelsberoende. Medel görs tillgängliga av och
för olika målgrupper, vilket försvårar möjligheten för regionalt utvecklingsansvarig aktör att skapa överblick.
Notera:
 Jonas Karlsson vill gärna ta del av regionala inspel, förslag och goda exempel på följande e-postadress: jonas.karlsson@orebro.se
 Mer information finns på följande webbplats:
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/uppdrag-framtid/
Elisabeth Backteman betonar att hållbarhet är en självklar del i många av de processer som pågår inom Näringsdepartementet just nu(PPT bifogas). Detta syns
bland annat i kommande skogsprogram, den beslutade nyindustrialiseringsstrategin och inom ramen för strukturfondernas genomförande. För att ytterligare
förstärka arbetet krävs fler insatser nationellt och regionalt. Därför tittar Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet just nu på ett eventuellt
erbjudande/uppdrag om stärkta insatser för klimat-, miljö- och energi i det
regionala tillväxtarbetet, t.ex. genom att ta fram och genomföra regionala
handlingsplaner. Samtidigt planeras ett eventuellt uppdrag till vissa myndigheter att stödja det regionala arbetet.
Elisabeth Backteman lämnar därefter ordet till Yvonne Ruwaida, statssekreterare
hos Åsa Romson, Miljödepartementet (se bifogad PPT).
I Yvonne Ruwaidas presentation lyfts bland annat följande fram:
 Regeringens högt ställda mål för den svenska klimat-, miljö- och
energipolitiken kräver ett aktivt och långsiktigt arbete för en hållbar
utveckling på alla politiska nivåer, inte minst på den regionala och
lokala nivån. Regioner och kommuner har ett stort ansvar att aktivt
bidra till en grön resurseffektiv ekonomi.
 Miljömålsberedningen föreslår att ett klimatpolitiskt råd ska inrättas.
Miljö, klimat och energifrågorna kommer också att diskuteras i nära samverkan med det nationella innovationsrådet.
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En nationell miljömålssamordnare för näringslivet, Annika Helker Lundström3, har tillsatts inom regeringskansliet för att stödja näringslivets
miljö- och klimatarbete.
Regeringen satsar 4,5 miljarder i klimatinvesteringar under 2016 – Klimatklivet, Stadsmiljöavtalet, fordonspremie för miljöbilar och elbussar, ökat
järnvägunderhåll, Fossilfritt Sverige, stöd för förnybar energi etc.
Det finns ett behov att anpassa statsstödsregler att stödja ett biobaserat,
fossilfritt system. Regeringen driver frågan på EU-nivå.
Många aktörer pratar inte miljö, energi och klimat utan cirkulär och biobaserad ekonomi. Oavsett begrepp utgör detta arbete en utvecklingsmöjlighet för Sverige.

Yvonne lämnar ordet till Björn Risinger, GD för Naturvårdsverket, som beskriver
hur Naturvårdsverket arbetar med insatser som ska ses som pådrivande, samlande och stödjande.
I Björn Risingers presentation lyfts bland annat följande fram:
 En av nycklarna för att uppnå miljömålen i det regionala tillväxtarbetet är
regional samverkan. Goda exempel och en fungerande dialog finns på
många ställen. Nationella myndigheter som Naturvårdsverket, Tillväxtverket med flera bistår i arbetet.
 Naturvårdsverket har rapporterat till regeringen om miljömålens status
tillsammans med ett förslag på drygt 30-talet åtgärder som regeringen nu
har att ta ställning till4.
 Naturvårdsverket ordnar regionala konferenser om regionalt och lokalt
miljöarbete på 4 platser i landet där ledningar för kommuner, regioner,
landstingen och näringslivet möts för att samtala kring regionalt och lokalt miljöarbete. Resultaten kommer att fungera som underlag för fortsatta prioriteringar inom miljöarbetet och till den nationella miljömålskonferensen i Växjö den 27-28 april 2016.
 Miljömålsarbetet måste hämta kraft från tillväxtarbetet och tvärtom. Naturvårdsverket är beredd att bistå i denna samverkan.
Avslutningsvis medverkar Irén Lejegren, Region Örebro. Utgångspunkten för presentationen är att visa hur regionerna kan hjälpas åt; med exempel på interna
processer och vägval.
I Iréns presentation lyfts bland annat följande fram:
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http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2014/06/dir.-2014105/
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http://www.miljomal.se/sv/Publikationer-och-bilder/Rapporter/Malansvariga-myndigheter/2015/
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I det nybildade Region Örebro län finns en egen fokusnämnd för miljö,
klimat och energi kopplat till nämnden för samhällsbyggnad. Det regionala energikontoret finns placerat under förvaltning för regional utveckling.
Irén gör ett medskick till regeringen om behovet att tydliggöra rollfördelning och uppdrag. Det finns så många olika aktörer och initiativ och utan
tydliga anvisningar blir området rörigt, både vad gäller aktörer och insatser.
Irén beskriver processer och samverkan med närliggande regioner, bland
annat Region Sörmland samt det gemensamma fokus som man har inom
ramen för regionerna som ingår i programområde Östra Mellansverige.

Elisabeth Backteman tackar för samtliga presentationer och öppnar upp för diskussion:




Regionalt utvecklingsansvariga aktörer vill ha nationella aktörers stöd i att
tydliggöra rollfördelningen på lokal och regional nivå. Samverkan mellan
nationella och regionala aktörer samt mellan regionala aktörer är avgörande för att utmaningarna ska kunna mötas.
Det är avgörande för måluppfyllelsen att miljömålen kopplas till den regionala utvecklingsstrategin i varje län. Målen behöver brytas ner i delmål
som kan genomföras på kortare sikt. Där detta gjorts finns goda resultat.

Notera:
 Yvonne Ruwaida betonar att klimatomställningen så här långt inte uppnåtts genom sitt eget delmål, utan genom att aktörerna arbetat strategiskt
och effektivt med insatser inom exempelvis energieffektivisering och
biobränslen.
 Miljöarbetet är mer en strategisk utvecklingsfråga än en fråga om att arbeta för att nå miljömålen. Om Sverige kan vara en föregångare inom området finns mycket att vinna, i form av konkurrenskraft; attraktivitet och
regional tillväxt. Ett systematiskt arbete som sker inom många parallella
områden får snabbt mycket stark genomslagskraft.
 Näringsdepartementet och Miljö- och energidepartementet planerar ett
eventuellt erbjudande/uppdrag till regionalt utvecklingsansvariga aktörer
om stärkta insatser inom klimat-, miljö- och energi i det regionala tillväxtarbetet, t.ex. genom att ta fram och genomföra handlingsplaner för klimat,
miljö och energi.

4. Sammanhållningspolitiken – dialog och synpunkter
Elisabeth Backteman, konstaterar att vi just befinner oss i tre programperioder
samtidigt. Vi avslutar den tidigare perioden, genomför nuvarande period och
startar upp den nya perioden. Elisabeth blickar kort tillbaka till arbetet med programmering av den innevarande programperioden, ett arbete som pågick under
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flera år. Förutom många nya instrument tillkom också en ny styrmekanism; partnerskapsöverenskommelsen. Elisabeth gör också en summering över vilka prioriteringar som gjordes inför uppstart och går sedan över till att kort beskriva arbetet inför kommande programperiod.
4.1 Vad händer på EU-nivå
Det pågår en intensiv utvärdering av avslutad programperiod inom EUkommissionen. I Sverige genomförs också en rad utvärderingsinsatser för uppnådda resultat 2007-2014, se också bifogad PPT. Inför kommande programperiod
ser Näringsdepartementet att förberedelsearbetet hos Kommissionen ligger något
sent.
4.2 Vad händer på nationell nivå
För den nya perioden har ett ökat resultatfokus införts. Insatser genomförs nu för
mer fokuserad uppföljning och utvärdering med stöd till följeforskning på alla
nivåer. Partnerskapsöverenskommelsen ska följas upp 2017 och 2019.
4.3 Planeringsarbete för kommande programperiod
När det gäller planeringsarbetet inför kommande programperiod betonar Elisabeth Backteman vikten av en nära och regelbunden dialog med regionala aktörer.
SKL har till Näringsdepartementet överlämnat en rapport som Kontigo tagit
fram, som utvärdering av programmeringen av nuvarande programperiod. Rapporten kommer nu att tillsammans med övriga uppföljningar och utvärderingar
processas internt inom regeringskansliet och specifikt på Näringsdepartementet,
Enheten Regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik. Elisabeth ber, utifrån
processen, att få återkomma till frågan vid kommande möten.
Diskussion:
 Diskussion om programpunkten har bland annat genomförts vid det politiska förmöte som genomförts dagen innan politikerforum, ett möte som
leds av SKL.
 Förutom rapporten som Kontigo sammanställt har också ett positionspapper lämnats in under 2015 från Europaforum Norra Sverige. Rapport och
positionspapper signalerar ett behov av dialog och närmare samarbete
mellan regional och nationell nivå. En tidig uppstart för samspel mellan
regering och regionala aktörer efterfrågas.
 SKL har initierat en nystart för 8-gruppen, med politisk representation
från samtliga regionala strukturfondspartnerskap. Gruppen genomförde
sitt första möte för programperioden 25 februari. 8-gruppen avser bjuda in
Näringsdepartementet till ett gemensamt möte med syfte att bidra till att
utformningen av kommande programperiod ska bli så bra som möjligt.
 Regionerna uttryckte att det finns ett behov att vara mer strategisk i förhållningssättet till EU-kommissionen och att arbeta tillsammans hela programperioden, för förstärkta förutsättningar inför förhandling om kom-
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mande programperiod. Erfarenheter och lärdomar från programmeringen
för nuvarande period är värdefullt för att formalisera arbetsprocessen på
ett konstruktivt och effektivt sätt, inte minst då grundvärderingarna för
EU skälver och sammanhållningspolitiken ifrågasätts. Regionalt utvecklingsansvariga aktörer kan och vill vara samverkansaktörer i denna process.
Det framkom även att regionerna tycker att förväntningar, rollfördelning,
uppdrag behöver tydliggöras och att en översikt över processer och beslutstillfällen behöver skapas så att parterna på nationell och regional nivå
ser sin roll i processen. Vidare lyfte de vikten av att Sverige utarbetar ett
arbetssätt tidigt i processen så att vi blir bättre rustade för snabba förändringar, såsom faktiskt skedde i föregående programmeringsperiod.
Regionerna framförde även att det är viktigt att behålla ambitionen att
prioritera förenkling, fondsamordning med mera så att slutresultatet kan
bli tydligare än vi har idag.

Elisabeth konstaterar att det behöver ske en nära dialog och samarbete med regionerna om i denna fråga löpande. Det är viktigt att vi skapar en samsyn inom det
fortsatta arbetet med sammanhållningspolitiken mellan regeringen och regionerna. Sverige är ett förhållandevis litet land och vi når alla bättre resultat om vi
samarbetar. Regeringskansliet kommer att fortsätta dialogen utifrån önskvärt
arbetssätt med den regionala nivån. Detta kommer att ske löpande inom ramen
för Forum samt andra arenor utifrån behov.

5. Regeringens arbete för regional tillväxt – information och dialog
Elisabeth Backteman introducerar Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Näringsdepartementet och Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister, Näringsdepartementet som föredragande för en programpunkt som ledamöterna i både
politiker- och tjänstemannaforum efterfrågat sedan Forum inrättades. PPT bifogas.
I den gemensamma presentationen lyfts bland annat följande fram:
 Näringspolitiken diskuteras ibland väldigt smalt men bygger på de grundförutsättningar som behövs för näringslivsutveckling, transportinfrastruktur, utbildningspolitik och kompetensförsörjning. Den regionala tillväxtpolitiken greppar över än fler områden. Stabila finanser är en grundförutsättning för politikens genomföranden.
 För att genomföra näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken
krävs samarbete ministrar emellan. Samverkan mellan aktörer, nivåer och
sektorer är avgörande.
 En nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft utgör en utgångspunkt i arbetet.
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Den regionala tillväxtpolitiken beskriver hur utmaningar ska mötas över
hela landet. Utmaningen idag är bland annat att vi har en bild av landets
förutsättningar som inte bygger på verkliga förhållanden. Det är avgörande för politikens genomförande att vi känner till och kan förhålla oss
till hur och var tillväxten i Sverige sker.
Nya förutsättningar kräver också att regionalt utvecklingsansvariga aktörer får förstärkta uppdrag, att politikområden synkas samt att samverkan
mellan nationell och regional nivå effektiviseras. Samtidigt krävs en översyn, regionalt och nationellt, över de stödformer och stödfunktioner som
finns. Sveriges aktörer behöver bli mer effektiva.
Strategier som exportstrategin, Smart industri - nyindustrialiseringsstrategin, skogsprogrammet, livsmedelsstrategin m.fl. lyfts fram som verktyg för
politikens genomförande och för att knyta närings- och regional tillväxtpolitik närmare varandra. Bredbandssatsningar inom Landsbygdsprogrammet och ERUF tillsammans med förstärkta stöd till kommersiell service är en del av arbetet för en sammanhållen politik för landsbygden5.
Mikael Damberg betonar utvecklingsmöjligheterna för besöksnäringen och
behovet att möta upp regionala initiativ och systematiskt stärka branschen
att vara konkurrenskraftig på en internationell marknad.

Diskussion:
 Många program, strategier och verktyg är viktiga för att skapa regional
konkurrenskraft; men regionerna bedömer att de finansiella instrument
som nämns till stor del redan är ”intecknade” i nuvarande programperiod.
 Regionerna beskriver en otydlighet i roller och uppdrag; dels vilka aktörer
som ger stöd på regional och lokal nivå, men också hur myndigheter och
statliga bolag agerar i sina uppdrag. Regionerna efterfrågar ett system där
företagaren kan vända sig till den aktör han/hon själv väljer och få det stöd
som finns att tillgå i Sverige. Det är också, enligt regionerna, önskvärt med
en kunskapshöjning hos de svenska aktörerna i utlandet. Det vill säga att
känna till regionala skillnader i företagande och traditionella marknader.
 Otydligheten i roller och uppdrag mellan aktörer på nationell och regional
nivå som bidrar till politikens genomförande exemplifieras av regionerna
genom bland annat kommersiell service, bredband och frågor inom miljö,
klimat och energi.
 Bostadsfrågan har, enligt regionerna, tenderat att bli en storstadsfråga;
men att kunna bygga bostäder också på landsbygden är avgörande för att
storstäderna inte ska kollapsa. För detta krävs investeringar i bredband,

5

Delbetänkande presenteras i mitten av mars 2016.
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vilket är en förutsättning för att vara företagare idag oberoende på var
man driver sin verksamhet.
Regionerna beskriver den kritik som finns över hur staten lämnat över ansvaret för bredbandsutbyggnaden på landsbygden till ideella krafter. Vem
säkerställer likvärdiga förutsättningar, sammanbyggda system och ett
långsiktigt underhåll för driftsäkerhet också i framtiden? Ideella aktörer
gör ett enormt arbete, men det finns inga marknadskrafter som knyter
ihop öarna som bildas mellan byar som gräver ner bredband. Sven-Erik
menar att det krävs ett regionalt sammahållet ansvar och att det finns
goda exempel på var detta fungerar; exempelvis Gotland, Norrbotten och
Västerbotten.

Notera:
 Mikael Damberg uppmuntrar regionala aktörer att sätta sig in i den nya
lagstiftningen för bredbandsutbyggnad. Vilka förutsättningar ger den nya
lagstiftningen regionerna?
 Tillväxtverket kommer inom ramen för exportstrategin att bidra till att 5-6
regionala exportcentra initieras under 2016.
Som en avslutande reflektion finns en medvetenhet om den otydlighet som finns
i roller och uppdrag mellan regionalt utvecklingsansvariga aktörer och exempelvis länsstyrelserna, men Elisabeth Backteman hoppas att det finns förutsättningar
för dialog och samverkan i frågorna i väntan på att systemen ensas.

6. Livsmedelsstrategin– dialog och synpunkter
Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet beskriver kort processen för framtagandet av livsmedelsstrategin, nuläget och avstämning om regionernas tankar om
deltagande i genomförandet av strategin.
Sven-Erik Bucht avser att förstärka det nationella/regionalt forum med regional
representation för ett förstärkt genomförande av livsmedelsstrategin. I denna
gruppering efterfrågas tjänstemannarepresentation från regional nivå. Fokus för
gruppen kommer att vara att stämma av och diskutera frågor kopplat till genomförandet av strategin. Elisabeth vill vid dagens möte höra politikernas synpunkter
på förslaget.
Diskussion:
 Det finns regionalt en kluven inställning till separata strategier. Inom
livsmedelsindustrin finns det behov att minska glappet mellan företagande
inom gröna näringar och andra branscher. Flera län har ändå påbörjat och
några har också färdigställt regionala livsmedelsstrategier. I de flesta län
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hanteras ansvarsfrågan som delat ansvar mellan regionalt utvecklingsansvarig aktör och länsstyrelsen. Ett önskemål är att regeringen tydligare
markerar vem som har huvudansvaret för frågan i respektive län.
Vilka intryck har regeringen tagit från regionala processer när den nationella strategin nu ska genomföras? Dialogmöten har genomförts både på
regional nivå och med nationella aktörer och formerna för förankring och
dialog ses nu över utifrån detta arbete.

Notera:
 Ledamöterna konstaterar att det är svårt att utse bara en ledamot till
grupperingen, såsom efterfrågats. Förutsättningen för en ledamot att företräda samtliga 21 län, deras strategier och handlingsplaner och näringspolitiska prioriteringar är svår. Det är önskvärt att utse flera regionala representanter. Föreslagna ledamöter bör då kunna beskriva regionala utmaningar, förutsättningar och skillnader. För att utse representanter önskar
ledamöterna ett förtydligande i vilken dialog som efterfrågas och hur
agendan kommer se ut.

7. Aktuella frågor och kommande möten – information, dialog
och inspel
Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet redogör för följande aktuella frågor:
7.1 OECDs översyn av Sverige.
OECD och Näringsdepartementet har inlett en uppföljning och uppdatering av
tidigare framtagen rapport för Sverige, Territoral Review Sweden6. Det innebär
även en uppföljning och uppdatering av de rekommendationer som OECD lämnade till Sverige i den tidigare studien. Under våren 2016 genomför OECD en intervjuresa med ett antal möten och workshops. Elisabeth informerar om att ett
antal regionalt utvecklingsansvariga aktörer kommer att bjudas in att delta vid
OECD:s möten. Mer information kommer till de som berörs.
7.2 Arbetsgrupp7 för utveckling av Forum:
Arbetsgruppen kommer att träffas inför nästa politikerforum i maj. Syftet är att
följa upp det möte som genomfördes i november 2015.
7.3 Regionala utvecklingsdialoger:
Under 2016 kommer Näringsdepartementet att genomföra besök i 5-6 län, med
möten på tjänstemannanivå. Ambitionen är att representanter från Näringsde6 http://www.oecd.org/gov/regionalpolicy/oecdterritorialreviewssweden.htm#ntr
7 Irén Lejegren; Birgitta Losman; Gustav Hemming och Elisabeth Backteman
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partementet ska genomföra resultatdialoger på plats i respektive län. Alla län ska
ha besökts under en treårsperiod.
7.4 Återkoppling från tidigare politikerforum:
Infrastrukturpropositionen ska läggas fram i höst som grund för länstransportplanen. Sverigeförhandlingen pågår parallellt. Alla regioner är inbjudna till dialogmöte med infrastrukturminister Anna Johansson den 30 mars, 2015. Mötet
genomförs som ett heldagsmöte för dialog om process och med möjlighet till regionala inspel. Inbjudan har skickats till ansvariga tjänstemän hos respektive regionalt utvecklingsansvarig aktör.
Till dagens möte har inspel lämnats från Kalmar län. Elisabeth Backteman meddelar att detta inspel har skickats vidare till enheten för transportinfrastruktur
och förslaget är att Regionförbundet i Kalmar län lyfter frågan med Anna Johansson, vid mötet 30 mars.
Ledamöterna uttrycker en farhåga om mötet den 30 mars kommer att ge möjlighet till dialog i den omfattning som inbjudan säger. Om samtliga län ska presentera arbete och frågeställningar kommer tiden inte att räcka till diskussion. Patrik
Johansson, Näringsdepartementet, meddelar att synpunkten kommer att framföras.
7.5 Kommande möten
Förslag på kommande mötesdagar 2016-2018 har skickats ut i samband med inbjudan. Elisabeth Backteman önskar snabb återkoppling om mötesdatum. Övriga
mötesdagar 2016 är 23 september och 2 december.
Följande inspel har kommit till agendan för nästa politikerforum, 25 maj 2016:
 Landsbygdskommitténs delbetänkande.
 Översynen av EU2020, den nya strategin, halvtidsöversynen av budgeten
och nästa programperiod.
 Migration och integration med fokus på långsiktigt regionalt arbete, hur
arbeta med etablering och kompetensförsörjning.
 Infrastruktur. Önskemål att infrastrukturministern återkommer till politikerforum (eventuellt första mötet hösten 2016).

7.6 Arbetsprogram forum 2016-2018
Elisabeth informerar att arbetsprogrammet ska ses över och att inspel önskas, via
forum@tillvaxtverket.se. De föreslagna mötesdagarna för 2017-2018 kommer att
fastställas i arbetsprogrammet.
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Vid mötet lämnas följande förslag att lyfta in i arbetsprogrammet:
 Kulturen i det regionala tillväxtarbetet
 Forskning och innovation, som en bred diskussionsfråga
 Indelningskommittén (hösten 2016). Punkten bör innefatta en diskussion
om inriktning för statliga myndigheter och deras geografi.
7.7 Aktuella frågor
Dialog om FoI-proppen har sedan statssekreterare Oscar Stenström deltog vid
politikerforum i september förts i RND-FoI-nätverket. Inspel har också gjorts
fram till november 2015 i skriftliga PM. Fyra regioner, samtliga högskolor och
universitet m fl. aktörer valde att skicka in synpunkter. Beslut om FoIpropositionen väntas under hösten 2016. Frågan återkommer i Forum.
Remisshantering utifrån bostadsplaneringskommitténs slutbetänkande pågår
under våren 2016. Lägesrapporter kommer att lämnas via Forum under året.

8. Öppet forum – 9. Mötets avslutande
Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet ber ledamöterna att skicka inspel till
öppet forum och till kommande möten i Forum till:
forum@tillvaxtverket.se. Nästa möte genomförs onsdagen den 25 maj.
Mötet avslutas.

13(13)

