VGR har kartlagt organisationens arbete med hållbar utveckling
som det beskrivs i budget 2016 och övergripande styrdokument
i relation till FNs hållbarhetsmål
Överblick: FNs mål för hållbar utveckling
Kartläggning mot VGRs verksamhetsområden
Betydelse av FNs hållbarhetsmål för VGR
Identifierade gap

Ur Agenda 2030-delegationens förslag till handlingsplan för
genomförandet av Agenda 2030 för hållbar utveckling
Den regionala nivån spelar en viktig roll för genomförandet av Agenda 2030.
Den utger en lämplig nivå och arena för samordning av lokal, regional och statlig verksamhet och
för att anpassa Agenda2030 utifrån lokala och regionala behov och prioriteringar.
Det behövs arenor på regional nivå som samlar kommuner, regioner, statliga myndigheter,
akademi, civilsamhälle och näringsliv.

VGR som gott exempel på genomförande: Västra Götalandsregionens GAP-analys,
hållbarhetsarbetet inom ramen för visionen om det goda livet, VG2020 och BHU lyfts fram som
goda exempel på genomförande.

VGRs maritima strategi
VGR har sedan 2008 en regional maritim strategi och sedan 2016 ett handlingsprogram för hållbara maritima
näringar. En budget om 18 miljoner kronor om året är avsatt av Regionutvecklingsnämnden för att arbeta med
dessa frågor. VGRs arbete speglar EU-kommissionens arbete med ”Blue growth” som är en långsiktig strategi
för att stödja hållbar utveckling i de marina och maritima sektorerna.
Den blå ekonomin genererar i dagsläget runt 5.4 miljoner jobb inom EU och genererar nästan 500 miljarder
EURO om året, och kommissionen tror på en stark tillväxt inom de här sektorerna. Flera av dessa sektorer
finns hos oss i Västra Götaland; vattenbruk, maritim turism, marin bioteknologi och havsbaserad energi.
Sjöfart och marin teknik är viktiga möjliggörare för ovan nämnda områden och också viktiga sektorer i sig
själva. Havsplanering är ett viktigt verktyg för att kunna göra avvägningar mellan intressen nu när intresset för
att använda vårt havsområde växer.
Det Maritima Klustret i Västsverige är en av flera viktiga plattformar för att arbeta vidare genom trippel helix
samverkan med hållbara maritima näringar.
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Fyra exempel:
1. Maritima klustret i Västsverige
VGR gjorde under 2011 en inventering av de maritima näringarna i vår region. Detta resulterade i
en rapport som beskriver våra styrkor och föreslår hur vi kan arbeta vidare med dessa. Ur det
arbetet föddes Maritima Klustret i Västsverige - en samverkansmiljö för kunskap, innovation och
tillväxt för de maritima näringarna i Västsverige. Genom ny kunskap, samverkan och dialog bidrar
klustret till att stärka det maritima näringslivet på ett hållbart sätt. Klustret vill skapa goda
förutsättningar för att Västsverige medverkar till en hållbar framtid för människor, havet och dess
resurser.
Klustret arbetar med marina och maritima frågor inom livsmedel, turism, energi, bioteknik, sjöfart
och teknik samt regelverk.
Samverkanspartners i klustret genom en överenskommelse är Västra Götalandsregionen, Chalmers
tekniska högskola, Göteborgs universitet, RISE, SSPA, Havs- och Vattenmyndigheten och
Länsstyrelsen i Västra Götaland. VGR leder arbetet och ansvarar för klusterorganisationen som
helhet.
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Fyra exempel:
2. Mellankommunal havsplanering
VGR har sedan flera år stöttat och varit med och utvecklat arbetet med
mellankommunal havsplanering. De fyra nordligast kommunerna i vår
region var först ut med att göra en gemensam översiktsplan för sina
havsområden. Förlaget var ute på remiss före sommaren. Kopplat till
översiktsplanen arbetar man även med en gemensam maritim
näringslivsstrategi.
Kommunerna i södra Bohuslän håller just nu på med att ta fram en
gemensam strukturbild för sitt kust- och havsområde. VGR har varit
med och stöttat och finansierat båda processerna.
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Fyra exempel
3. Internationell modell för regionalt arbete
Under FNs havskonferens i NY i juni deltog VGR med politisk representation och
bidrog till konferensen med ett s.k. committment – genom vårt handlingsprogram
för hållbara maritima näringar vill vi fortsätta att arbeta med företag, akademi,
institut och offentlig sektor för att skapa fler hållbara blåa jobb.
VGR har en indikativ budget på 18 miljoner kronor årligen för att kunna göra
verklighet av handlingsprogrammet tillsammans med våra aktörer i regionen.
Likaså har vi gjort detta committment under konferensen Our Ocean där EUkommissionen i år är värdar för konferensen https://ourocean2017.org/.
Under 2018 kommer VGR att förvalta och utveckla Västra Götalands roll i dessa
sammanhang, bl.a. genom fortsatt samverkan med EU-kommissionen.
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Fyra exempel
4. The Clean Shippng Index
The Clean Shipping Index (CSI http://www.cleanshippingindex.com/ ) –
tar hänsyn till miljöeffekter på vatten så väl som utsläpp till luft, många
miljöindex för fartyg och hamnar tittar endast på luftföroreningar.
Hamnen i Göteborg använder detta (och ett annat index, ESI
Environmental ship index) att differentiera sina hamnavgifter.
CSI vann en upphandling som Sjöfartsverket utlyste 2015 och kommer
från och med nästa år använda CSI för att differentiera sina
farledsavgifter. CSI är ursprungligen en idé som genereras i Västsverige
och VGR har medfinansierat och engagerat sig i organisationen genom
hela processen från idé till hållbar affärsverksamhet.
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