Minnesanteckningar - dialog på tjänstemannanivå Forum för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, 18 november
2016
1. Aktuellt från Näringsdepartementet - information
Ordförande Mattias Moberg, Näringsdepartementet inleder dagen med att hälsa samtliga välkomna till höstens andra möte. Han välkomnar också två nya medarbetare till
Forum. Dels Erika Nilsson, Näringsdepartementet som kommer att ersätta Ina Berggård, Näringsdepartementet under hennes ledighet och Anna Ebenmark, Tillväxtverket
som är ny uppdragsansvarig på Tillväxtverket för Forumets kansli.
Under inledningen lyfts bland annat följande fram:
Tjänstemannaforum och dess former


Mattias Moberg beskriver regeringens tankar med Forum. Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) försöker få till en dynamik vid mötena med både information, dialog och regionala exempel.



Det ska vara en kommunikation från både de regionala företrädarna och från
Regeringskansliet och inte envägskommunikation.



Regeringskansliet vill ha inspel och information om hur det fungerar i olika
delar av landet. Det är viktigt för föredragande tjänstepersoner från Regeringskansliet att få en inblick och förståelse för regionernas roller, ansvar och olika
förutsättningar.



Regeringskansliet uppmanar ledamöterna i Tjänstemannaforum att fundera,
komma med synpunkter och idéer på hur dialogen ska utvecklas under våren.



Mattias Moberg berättar vidare att Näringsdepartementet och SKL haft ett
möte på tjänstemannanivå för att diskutera Forum och dess form. SKL har
också fört dialog om att utveckla en arbetsgrupp.

Diskussion:


Katrien Vanhaverbeke, SKL betonar det som Mattias Moberg berättat om deras
möte. SKL samlar idag de regionala företrädarna (medlemmarna) på Tjänstemannanivå till Regional kontakt. SKL planerar att ha ett arbetsutskott till en
början inom ramen för Regional kontakt för förberedelse inför Tjänstemannaforum.



Regionala företrädare anser att det är bra att Regeringskansliet vill ha en dialog och vilja utveckla Forum då det upplevts att Forum har varit mycket envägs kommunikation. Det är viktigt att den regionala nivåns kunskaper och
viljan att förstå den regionala nivån tas omhand och används.
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Övrig information från Näringsdepartementet


Tillväxtverket har fått i uppdrag (Regerings dnr N2016/06374/RTS) att följa
upp den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft
2015-2020. Uppdraget ska redovisa senast den 20 september 2017.



Villkorsbesluten bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Det ska
skickas ut till berörda inom kort för synpunkter. Besluten tas i vanlig ordning i
slutet av december, i samband med att budgetpropositionen antas.
En mall för Villkorsbesluten har skickats till regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Mattias Moberg uppmanar regionerna att använd mallen i återredovisningen. En utvärdering kommer sedan att göras för att se hur mallen fungerat
och hur den kan utvecklas vidare.

Den nationella livsmedelsstrategin
Matilda Åberg, enheten för jordbruk och miljö, Näringsdepartementet arbetar på genomförandesekretariatet för Livsmedelsstrategin. Under presentation lyfts följande
fram:


Den nationella livsmedelsstrategin har ännu inte beslutats utan det pågår politiskaförhandlingar. Det finns en förhoppning om att det ska fattas ett regeringsbeslut kring jul. Eftersom det fortfarande pågår förhandling har inte Matilda Åberg möjlighet att berätta om strategin och hur den ska genomföras.
Hon hoppas att så snart förhandlingarna är klara, kunna berätta mer om genomförandefasen och konkretisera vad som ska göras framöver. Det kommer
finnas pengar kopplade till genomförandefasen.



Matilda Åberg beskriver det övergripande målet för strategin som fokuserar på
att öka sysselsättningen, produktionen, exporten, innovationskraften och lönsamheten i livsmedelskedjan. Livsmedelssektorn är den fjärde största industrin i Sverige.



Matilda Åberg berättar om att Peter Larsson1 har anställts för att föra dialog
med aktörerna inom livsmedelskedjan. Peter Larsson har träffat många företag
och fört en mängd olika samtal. En viktig kunskap och analys utifrån samtalen
är att det inte finns en livsmedelskedja utan det är olika delar i branschen. Peter Larsson ska presentera en rapport i mitten av januari 2017.



Matilda Åberg understryker att regionerna har en viktig roll i arbetet. Genomförandesekretariatet vet att det pågår dialoger och det finns en samverkan
mellan länsstyrelserna och regionalt utvecklingsansvariga aktörer. Matilda berättar att några av regionerna har varit i kontakt med sekretariatet och fört dialog samt lämnat inspel till strategin.

1

Peter Larsson har nyligen haft ett regeringsuppdrag med att ta fram förslag på åtgärder för hållbar näringslivsutveckling på Gotland. Mer information läs på regeringens webbsida.
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Diskussion:


Ett flertal regionala företrädare är fundersamma om hur den nationella livsmedelsstrategin kommer hänga ihop med de livsmedelsstrategier som tagits
fram av regionerna samt hur kommer regionernas kunskap in i arbetet bland
annat i den rapport som Peter Larsson tar fram. Regionerna har bra kunskap
om sina respektive regioner. Matilda Åberg betonar att rapporten som Peter
Larsson har i uppdrag att ta fram kommer att fokusera på privata branscher
som verkar på nationell nivå. Primärt vänder han sig till branschaktörerna,
men han kan givetvis också kommer till regionalt utvecklingsansvariga aktörer. I framtagandet av den nationella livsmedelsstrategin har Näringsdepartementet haft omfattande dialoger kopplat till regionernas arbete inom detta
område. Matilda tar med sig inspelen.



Dialog förs också om LRF:s rapport om den gröna näringen eftersom frågan
ställs på vilket sätt detta har beaktats. Den gröna näringen är uppmärksammad säger Matilda Åberg och LRF har varit en samtalspart i framtagandet av
strategin. Däremot påpekar Matilda att livsmedelsstrategin rör hela livsmedelskedjan och inkludera även vidareförädlingen.

Notera:
* Fundera och återkom med inspel på hur Tjänstemannaforum kan utvecklas och ge
mer utrymme för dialog. Lämna inspel till forumets kansli forum@tillvaxtverket.se
och/eller vid nästa Tjänstemannaforum (10 februari 2017)då punkten kommer att tas
upp.

2. Aktuellt från Tillväxtverket – information
Lars Wikström, Avdelningschef, Tillväxtverket ger aktuell information från myndigheten.
I presentationen lyfts följande fram (PPT bifogas):


Lars Wikström ger en kort beskrivning över de uppdrag som Tillväxtverket erhållit (se bifogad bilaga samt PPT).



Vid årsskiftet börjar sex nya medarbetare från Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) på Tillväxtverket. Grundtanken med förändringen är att tillgängliggöra kunskap och öka kompetensen för
den regionala nivån. Tillväxtverket återkommer vid ett senare Tjänstemannaforum med en beskrivning om detta.



Lars Wikström informerar om Entreprenörskapsbarometer 20162 som är en
omfattande attitydundersökning om inställningen till att starta och driva företag. Undersökningen har genomförts sju gånger tidigare sedan 2003. Nu finns
rapporten som en publikation på Tillväxtverkets webbsida.

2

Mer information om ”Entreprenörskapsbarometern 2016” finns på Tillväxtverkets webb.
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Slutligen redogör Lars Wikström om nuvarande och nästa programperiod
samt om kommande årsmöte med EU-kommissionen den 25 november 2016.
Gällande den nuvarande programperioden är det fortfarande dålig utbetalningstakt då många stödmottagare tar tid att komma igång med sina projekt.
Inom tematiskt mål 4 med koldioxid snål ekonomi är det fortfarande lågt antal projekt samtidigt är genomförandet fortfarande i sin linda och många regionalfondsprojekt har trots allt kommit igång bra. Avslutningsvis avslutar Lars
föredragningen med att det är investeringar för förändring som görs och inte
bara projekt.

Diskussion:


Dialog förs om de utlysningar som Tillväxtverket ansvarar för och möjligheten
att kunna synkronisera dem så att det går att använda pengarna på ett effektivare sätt. De mindre resursstarka regionerna kan ibland inte konkurrera och
möta dessa utlysningar av olika anledningar medan starkare regioner oftast
har möjlighet att söka och även ha möjligheten att välja bort. Lars Wikström
är medveten om problematiken och han poängterar att det är viktigt att ha
koll på detta samtidigt som det är okej att säga nej till en utlysning.

3. Regeringens samverkansprogram
Carl Rosén, Avdelningschef, Avdelningen för innovation och statliga bolag, Näringsdepartementet och de fem projektledare/samordnare/ansvarig deltar vid denna mötespunkt3.
Under presentationen lyfts följande fram (PPT bifogas):


Carl Rosén inleder med att berätta kortfattat om bakgrunden, samhällsutmaningarna samt de fem samverkansprogrammen – ”Nästa generations resor
och transporter, Cirkulär biobaserad ekonomi, Smarta städer, Life science,
Uppkopplad industri och nya material”. Carl Rosén berättar att de första mötena i samverkansprogrammen genomfördes i början av oktober månad. Den
grupp som kommit längst är Life Science, då den startade redan förra året. På
kort sikt är målsättningen att skapa ett antal samverkansprojekt och gärna
testbäddar.



Kort summering om vad som händer inom respektive samverkansprogram;
o

Fokus inom Nästa generations resor och Transporter är just nu att
komma igång med konkreta åtgärder. Bland annat kommer Volvo
Cars Sverige ha självkörande fordon i Göteborg under våren 2017. Det

3

Helen Ågren och Åsa Vagland, Projektledare Nästa generations resor och Transporter, Camilla Lehorst, Projektledare Cirkulär och biobaserad ekonomi, Lina Martinsson, Projektledare Smarta städer, Jeanette Edblad, ansvarig
för Life science på Näringsdepartementet, Johan Harvard, Projektledare Uppkopplad industri och nya material
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finns också möjligheter att hitta nya innovationer inom gatu- och underhållsområdet.
o

Det finns många möjligheter inom samverkansprogrammet Uppkopplad industri och nya material dock finns det ingen färdig modell utan det ska ske i samverkan. Det är bara att höra av sig till arbetsgruppen.

o

Det pågår mycket arbete i regionerna inom Cirkulär och biobaserad
ekonomi. En regional representant finns i samverkansgruppen och
det är Mikael Stamming, Region Skåne.

o

Life science är den arbetsgruppen som har funnits med längst då den
inrättades redan 2015. Det finns mycket vilja att samverkan dock finns
det fortfarande stuprör exempelvis inom Regeringskansliet med departementets sakområde.

o

Inom Smarta städer finns det ingen regional aktör utan kontakt får
tas med projektledaren för inspel.



Det är fortsatt mycket arbete kvar att göra inom respektive grupp och det
finns många möjligheter att delta i arbetet. Till 2017-2018 förväntas ett antal
konkreta samverkansinsatser tas fram, berättar Carl Rosén.

Diskussion:


Ledamöterna efterfrågar på vilket sätt tas de insatser och goda exempel som
regionerna rapporterar in till Regeringskansliet tillvara och används. Det är
bra att Västra Götalandsregionen och Region Skåne finns med, men det är viktigt att regionala utvecklingsaktörer finns med i ett tidigt skede. Carl Rosén
bemöter inspelet med att det verkar finnas en hemläxa att göra för Regeringskansliet gällande goda exempel som regionerna redan idag redovisar i olika
rapporter till Regeringskansliet.



En kommentar som spelas in är att det saknas regioner utanför storstadsområden då det är två stora regioner samt stora industrier som ingår i arbetsgrupperna. En viss oro finns också för att landsbygdspolitiken och regionalpolitiken segregeras. Det är en ganska stor del av Sverige som inte deltar i arbetet.
Näringsdepartementet bemöter det med att kommentaren är relevant, men
att när departementet pratar smarta städer så om tät bebodda områden så
kommer också stad- och landsperspektiv in.



Det pågår mycket ute i regionerna och dialog förs om det finns någon systematik gällande vilka projekt och goda exempel som regionerna vill lyfta upp i
arbetet med samverkansprogrammen. De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna vill gärna spela in, men inser att det kan bli ohållbart om det skickas in
information från alla håll. De ser att det borde systematiseras på något sätt
och att en uppföljning av mötespunkten borde göras. Carl Rosén avslutar mötespunkten med att de tar med sig de inspel de fått vid mötet.
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4. Besöksnäringen – Information och dialog
Marika Kurlberg och Henrietta Schönenstern, Enheten för främjande och förenkling,
Näringsdepartementet inleder med att ge en kort beskrivning om Dialogforum med
besöksnäringen samt regeringens besöksnäringsutredning.
Under presentationen lyfts följande fram (PPT bifogas):


Sammanhållen besöksnäring är ett av motiven bakom inrättandet av Dialogforum med besöksnäringen som hade sitt första möte den 19 maj 2016. Höstmötet handlade om Infrastrukturfrågor och vid nästa möte den 15 mars 2017 ska
kompetensfrågorna diskuteras.



Britt Bohlin har tillsats som särskild utredare för utredningen ” En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Syftet är att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen som export- och jobbmotor i
hela Sverige. Uppdraget ska redovisas särskilt senast den 1 december 2017.4
Huvudsekreterare för utredningen är Christina Algotsson. En expertgrupp bestående av olika aktörer inklusive tre regionala aktörer; Region Dalarna och
Region Skåne kommer ingå i denna grupp.



Näringsdepartementet informerar även om att regeringen arbetar med framtagande av en Nationell cykelstrategi där turismen finns inkluderat.

Diskussion:


Tiina Ohlsson menar att kompetensnivån på de anställda inom besöksnäringsområdet behöver höjas och kan då blir en framgångsfaktor och en statushöjning av branschen. Besöksnäringen är en viktig basnäring i Dalarna och som
skapar många arbetstillfällen samt att den är oerhört viktigt för regionens tillväxt. Tiina Ohlsson saknas infrastrukturfrågorna i Regeringskansliets presentation. Infrastrukturfrågorna är oerhört viktiga. De rapporter och analyser som
Trafikanalys tar fram är mer av traditionell karaktär. Besöksnäringens toppar
då infrastrukturen har hög belastning får inte genomslag i Trafikanalys modeller. Viktigt att det ses över och även hur det mäts. Tillgänglighetsfrågorna
behöver också tas med i utredningen.



Glöm inte bort i samband med internationella besöksnäringen att två andra
”närliggande” flygplatser (Köpenhamn och Gardemoen) också finns för de områden som inte har Arlanda flygplats som första hands alternativ. Detta bör
beaktas.



Tillgänglighet med cykel är en annan aspekt och utmaning gentemot Trafikverket.

Tiina Ohlsson, Regiondirektör Region Dalarna inleder kort punkten med de regionala
exempel och beskriver hur besöksnäringen ser ut i Dalarna. Hon berättar att det pågår
4

Kommittédirektiv Dir. 2016:83 – En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring
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många stora investeringar i länet och som kommer att leda till nya jobb. Något som är
unikt är att en flygplats ska byggas samt ett handelsområde som kommer byggas vid
flygplatsen. Flygplatsen är en stor investering på cirka 1 miljard kronor. Flygplatsen finansieras till stor del med privata pengar. Det som fattas just nu innan byggnationen
påbörjas är en notifiering process från EU-kommission då det ska ses över hur drift
och underhåll stöds eller inte. I den här investeringen är två länder, fyra kommuner
och cirka 400 företag involverade. Vidare berättare Tiina att en ny skidanläggning
byggs i Idre samt en stor boendeinvestering i Säfsen området.
Därefter ges ordet till Hans From, Ordförande Besöksnäringscollege Dalarna. I presentationen lyfts bland annat följande fram (PPT bifogas):


Besöksnäringscollege Dalarna är en ekonomisk förening vars syfte är att arbeta
gemensamt mot samma mål och en samlad kraft för utvecklingen av besöksnäringen i regionen. Det är en gemensam resurs för företag och utbildningsanordnare.



Det finns svårigheter att rekrytera personal inom branschen speciellt specialistyrken. Det är också en bransch med många unga ledare. Det är viktig att
kunna behålla och stötta dem.



De har tagit fram en metod som heter TBM för att hitta tillväxtpotentialen och
arbeta med nya marknader. De har valt ut cirka 100 företag att arbeta tillsammans med och hjälpa dem med kompetensen i befintliga företag.

Petra Lindberg, Programansvarig Kurbits berättar om Kurbits som är ett affärsutvecklingsprogram för besöksnäringen. Kurbits började ett projekt 2008 och sedan under perioden 2009-2011 drevs detta som ett ERUF projekt.


Kurbits hjälper företag att öka sina möjligheter till tillväxt genom kunskap och
verktyg som behövs för att utveckla företagens verksamhet.



Arbetar med vuxenpedagogik. De har kört igenom 600 program och har just
nu 10 aktiva coacher.

Diskussion:


Ett inspel till Näringsdepartementet är att stöd till denna näring är oftast kortsiktiga och ryckiga och istället behöver bli mer långsiktiga och uthålliga.

Notera:
* Marika Kurlberg uppmanar regionalt utvecklingsansvariga att höra av sig till dem
med fler regionala exempel.
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5. Sammanhållningspolitiken efter 2020 - Information
Anna Carlsson, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet informerar bland annat om aktuellt från Bryssel och det fortsatta arbetet inför den kommande programperioden. Anna Carlsson redogör för skillnader i
sammanhållningspolitiken efter 2020 i jämförelse med perioden 2007-2013. Ett stort
fokus för kommande period är förenkling, däribland genom en större flexibilitet i syfte
att tydliggöra ansvarsområden för förvaltningsmyndigheten och stödmottagare.

6. Kompetensförsörjning – information och dialog
Carl- Johan Klint, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet inleder sitt föredragande med att berätta om bakgrunden för uppdraget till Tillväxtverket att ta fram förslag på riktlinjer för det regionala kompetensförsörjningsarbetet.
Under presentationen lyfts följande fram:


Uppdraget bottnar i etableringen av kompetensplattformar som genomfördes
2010 av länen på uppdrag av regeringen med målsättningen att öka den
regionala kunskapen om- och samverkan inomkompetensförsörjningsområdet. Arbetet resulterade- i enlighet med
uppdraget- i en viss regional variation vad gäller organisationer och
fokusområden. Carl-Johan Klint betonar att regional variation är önskvärd då
arbetet uppfattas som relevant av aktörer i samtliga led, samtidigt som det
finns svårigheter med att tolka resultatet av länens arbete på nationell nivå.
Som ett led i arbetet med uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för regionalt
kompetensförsörjningsarbete är därför ambitionen att tydliggöra
kompetensplattformarnas roll och funktion. Uppdraget innehållande förslagen
på riktlinjer ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)
senast den 30 Juni 20175.

Monika Kväl, Tillväxtverket berättar vidare om Tillväxtverkets uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för regionalt kompetensförsörjningsarbete.
I presentationen lyfts följande fram (PPT bifogas):


Monika Kväl inleder med att lyfta regionalt utvecklingsansvarigas roll i det
regionala kompetensförsörjningsarbetet som högst central.



Riktlinjerna ska utformas med utgångspunkt i:
o

Regeringens intentioner avseende regionalt
kompetensförsörjningsarbete och de regionala
kompetensplattformarna såsom det uttrycks i den nationella strategin

5

Arbetet sker i samråd med Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskola, Statens skolverk, Regionalt
utvecklingsansvariga aktörer och SKL.
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för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020.
o

Erfarenheter från Tillväxtverkets uppdrag att förstärka och
vidareutveckla de regionala kompetensplattformarna
(N2012/06275/RT samt N2015/02413/RTS).

o

Erfarenheter och lärdomar inom ramen för uppdraget till aktörer med
regionalt utvecklingsansvar att under 2010 etablera regionala
kompetensplattformar.

o

Etableringsuppdraget och mottagandet av nyanlända i kommunerna.
Särskilt ska länsstyrelsernas ansvar för att stötta kommunernas
planering för mottagning av nyanlända beaktas vilken bland annat
innebär anpassning till arbetsmarknadens behov och
utbildningsplanering.

Elin Landell, Kanslichef Valideringsdelegationen informerar om delegationens
regeringsuppdrag att följa, stödja och driva på ett samordnat utvecklingsarbete inom
valideringsområdet.
I presentationen lyfter Elin Landell bland annat fram följande:


Valideringsdelegationen 2015-2019 ska bland annat lämna förslag på en
nationell strategi för validering som präglas av effektivitet, långsiktighet och
överblickbarhet och som gynnar utvecklingen av hållbara och generella
strukturer för validering på nationell och regional nivå.



Delegationens expertgrupp består av experter från myndigheter och
organisationer samt sakkunniga från berörda departement6.



Elin Landell berättar vidare om delegationens tre utgångspunkter: Nationell
förankring hos branschens parter, kommunal samverkan och regionala aktörer
för spridning av kunskap7.

Diskussion:


Ledamöterna tycker att den nationella nivåns ambition att förtydliga mandat
är bra. Däremot ser regionerna gärna en större samordning av
kompetensförsörjningsfrågorna på nationell nivå.



En del av regionerna efterlyser en större delaktighet från skolverket i
kompetensområdet.



En större tydlighet avseende hur och på vilket sätt den enskilde individen kan
bli validerad, här saknar regionerna nationella riktlinjer.

6

För mer information om delegationens ledamöter och sammansättning: http://www.valideringsdelegation.se/om-delegationen/expertgrupp/
7 För mer info, se bifogad PPT.
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Notera:
*Elin Landell belyser regionernas roll i valideringsdelegationens arbete, om det finns
ledamöter som har medskick till arbetet med den nationella strategin är de varmt välkomna att höra av sig till delegationens kansli8.

7. Vad kan vi lära av regionala OECD-studier?
Sverker Lindblad, Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik, Näringsdepartementet inleder med att berätta om Uppföljningen av OECD Territorial Review Sweden (PPT bifogas).


Uppföljningen av OECD är antagen och kommer att gå i tryck efter årsskiftet
med en lanseringskonferens den i slutet av februari 2017. Sverker Lindblad
berättar om det analytiska underlaget i stora drag:
o

Det går bra för Sverige ekonomiskt, tillväxten har varit högre än
OECD-snittet och många konkurrentländer.

o

Uppföljningen visar även att landets regioner ligger bra till, de flesta
regionerna ligger lite över snittet med relativt små skillnader
regionalt.

o

Sverige är bland de OECD länderna som har minst regionala
skillnader. Däremot visar uppföljningen av OECD på ett behov av att
utveckla kopplingarna mellan nationell och regional nivå.



Vidare informerar Sverker Lindblad ledamöterna om de rekommendationer
som OECD uppföljningen lämnade:
o

Regional tillväxtpolitik och landsbygdspolitik behöver samordnas
bättre och hanteras av de regionalt utvecklingsansvariga
organisationerna.

o

I ett decentraliserat land som Sverige krävs en bättre samordning av
statliga myndigheter på regional nivå.

o

Ett effektivare och öppnare utjämningssystem samt alternativa former
för finansiering av investeringar.

Därefter följer tre föredragningar av regionala OECD studier som görs eller har gjorts
av svenska regioner.


Northern Sparsely Populated Areas9, Anna Pettersson, Region Västerbotten
o

Västerbotten medverkade som ett av 14 län/regioner från norra
Norge, Sverige och Finland. Regionen som sådan beskrivs besitta en
stor potential, inte minst när det kommer till naturtillgångar, kompe-

8

Delegationens kansli u.valideringsdelegationen@regeringskansliet.se

9

Mer information om NSPA nätverket: http://www.nspa-network.eu/
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tens och digitala lösningar. En stor utmaning är dock de stora geografiska avstånden som riskerar att skapa klyftor mellan olika delar av
regionen.
o

Ett medskick från Anna Pettersson är att regionen gärna ser en ökad
samverkan med Näringsdepartementet, nationella myndigheter och
övriga regionala studier.



Megaregion Western Scandinavia, Tomas Ekberg, Västra Götalandsregionen
o

Västra Götalandsregionen kommer tillsammans med Oslo kommune,
Akershus, Östfold, Göteborgs Stad, Region Halland, Helsingborg Stad
och Region Skåne att undersöka vad ett större utbyte mellan dessa
delregioner skulle innebära för tillväxt och livsvillkor.

o

Tomas Ekberg berättar att studien beräknas vara klar i början av 2018.
En ambition med studien är att skapa en större integrering med regionerna i anslutning till Oslo och Köpenhamn.



Småland-Blekinge, Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
o

En OECD-studie genomfördes 2012 på uppdrag av regionförbunden i
Blekinge, Jönköpings län, Kalmar län och Kronobergs län. Nu planeras
en uppföljningsstudie.

o

Helena Nilsson berättar att OECD studien har kommit till stor nytta.
Ett antal lärdomar som Regionförbundet vill dela med sig av till andra
regioner är som följer:


Studien har tillfört ett internationellt perspektiv som i sin tur
har fördjupar förståelsen för den regionala utvecklingen i
regionen.



OECD som varumärke har skänkt mer tyngd och intresse för
studiens resultat, långsiktiga utmaningar är nu väl kända och
många har en större förståelse för problematiken som
presenteras specifikt för regionen.



Studien har resulterat i ett större samarbete mellan/inom
region Småland-Blekinge.



Studien har inte påverkat arbetet på nationell nivå, däremot
har resultatet av studien påverkat regionala strategier och
investeringar i mycket hög utsträckning.

8. Öppet forum, nästa möte – information
Inga frågor har föranmälts till denna mötespunkt. Mattias Moberg vill avslutningsvis
be ledamöterna fundera på vilket sätt Regeringskansliet kan samla regionernas
röst/röster i de fall de önskar få det regionala perspektivet. Ibland har Regeringskansliet behov av att stämma av vissa frågor med regionerna, men kan ibland inte ha
representation från samtliga 21 län. Mattias ber ledamöterna fundera och vid nästa
möte återkommer denna frågeställning för en fortsatt dialog.
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Notera:


Nästa tjänstemannaforum är den 10 februari 2017.

9. Mötet avslutas
Ordförande Mattias Moberg tackar alla för förberedelserna inför mötet som blev bra!
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