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Mötesanteckningar Samrådet för externa relationer
Tid: 17 november 2015, kl. 15.00 – 17.00
Plats: Videomöte mellan Residenset (lokal Dalsland), Vänersborg, Norra Hamngatan 14
(lokal Vättern), Göteborg, Regionens hus (lokal La Scala), Borås och Regionens hus, Skövde.

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
Närvarande:
Samrådets ledamöter
Joakim Larsson
Per Tenggren
Johnny Magnusson
Birgitta Adolfsson
Conny Brännberg
Gunilla Levén
Lars-Erik Lindh
Jan Alexandersson
Kerstin Brunnström
Patrik Karlsson
Robert Sandberg
Tina Ehn
Ulf Eriksson

Tjänstepersoner
Erik Lagersten
Charlotta Lundström
Irma Ganibegovic
Gustaf Rehnström
Hans-Åke Persson
Olle Jonäng

3. Fastställande av dagordning
Noteras.
4. Anteckningar från föregående möte (bifogad handling)
Noteras.
5. Rapport från VGR:s externa arbete (bifogad handling)
Noteras.
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6. Lägesrapport – Charlotta Lundström
Martin Elofsson är ny kontorsansvarig för kontoret i Bryssel fr.o.m. 13 november
2015. Tidigare kontorsansvarig Anita Brnic fortsätter sin tjänst som EU-handläggare
på Brysselkontoret.
7. Extern påverkansagenda Västra Götaland 2015-2018
Enheten externa relationer upplever att påverkansfrågorna har blivit välkända och
förankrade i regionfullmäktige i och med workshopen den 19 oktober. Ett ökat
politiskt intresse och engagemang noteras.
Fortsatt hantering – Charlotta Lundström
I samband med BHU den 13 oktober upplevde kommunernas representanter att de vill
bli mer informerade och delaktiga i arbetsprocessen av den externa påverkansagendan.
De påverkansfrågor som inte fick accept var arbetsmarknadspolitiker och
Sverigeförhandlingen.
En reviderad version av externa påverkansagendan förväntas tas av regionstyrelsen i
december, och den agendan kommer enbart gälla för Västra Götalandsregionen som
organisation. Parallellt fortsätter dialog med BHU om en påverkansagenda för
territoriet.
Avrapportering påverkansfrågorna – Gustaf Rehnström
-

Nyindustrialiseringsstrategin
Den 27 september anordnades ett möte på näringsdepartementet angående
regioners roll i arbetet med nyindustrialiseringsstrategin. VGR framhöll att
nuvarande utformning av strategin inte tar tillräckligt med hänsyn till regionens
kompetensområden och utvecklingspotential. En ny hearing på
näringsdepartementet anordnas den 1 december, där VGR:s avdelning näringsliv
bevakar frågan.

-

Regionreformen
Under Kvalitetsmässan den 5 november arrangerade VGR tillsammans med
Region Skåne ett seminarium kring erfarenheter av regionbildningen. Utöver
ledande politiker och tjänstepersoner från regionerna deltog även Kent Johansson
och Barbro Holmberg från regeringens indelningskommitté.
Inför seminariet togs rapporten ”Därför är det bra att Sverige delas in i större och
färre regioner” fram med argument för stora regioner, med fokus på hälso- och
sjukvårdens utveckling.

-

Järnvägen Göteborg-Oslo (missing link)
EU-medel kommer i närtid att riktas till sammanhållningsländerna. För
Skandinavien är fokus att få in sträckan Öxnered-Halden i svensk respektive norsk
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nationell plan. Ett arbete med att ta fram en lobbyplan samt en konsultrapport
kring alternativa finansieringsmöjligheter pågår.
-

Arbetsmarknadsfrågan
Avdelning forskning, utveckling och utbildning har fortsatt löpande dialog med
Arbetsförmedlingen kring hur regionen kan öka sitt inflytande i
arbetsmarknadsfrågorna och hur ett eventuellt pilotprojekt skulle kunna utformas.

-

Sverigeförhandlingen
Förhandlingar med kommunerna är planerade att påbörjas i februari 2016.

-

Biogas
Ansökan om undantag från beskattning fram till 2020 är inskickad till Europeiska
kommissionen. Inget beslut har tagits, men det är troligt att undantaget beviljas.

-

Dataskyddsförordningen
Den 20 oktober deltog expert från Registercentrum Västra Götaland med stöd av
tjänsteperson från Externa relationer på ett seminarium om
dataskyddsförordningen i Europaparlamentet, Bryssel. Syftet var att visa vilken
betydande roll registerbaserad forskning har för utveckling inom hälso- och
sjukvård. Deltog gjorde bl.a. Europaparlamentarikerna Jytte Guteland (S) och
Cecilia Wikström (L) samt forskare från Karolinska institutet och Stockholms läns
landsting.

8. Översyn av medlemskap i internationella organisationer och nätverk – Gustaf
Rehnström (bifogad handling)
Under diskussionerna framkom intresse av ordförande i kulturnämnden att öka
engagemanget i kulturfrågor internationellt. Utifrån detta ska en förstudie av
Assembly of European Regions (AER) tas fram för att undersöka vilka möjligheter det
finns för engagemang för kulturnämnden och koncernavdelning kultur. Enheten
externa relationer ansvarar för denna förstudie och stämmer av med koncernavdelning
kultur.
Samrådet ställer sig bakom de förslag som föreslås i översynen med nedanstående
ändringsförslag.
Ändring i bifogad handling:
-

Sida 3-9, ändra rubrikerna ”Förslag till beslut” till ”Förslag till inriktning”.

-

Sida 16, ändra meningen ” Koncernkontoret föreslår därför att utreda
möjligheterna för ett ökat engagemang i AER:s kärnverksamhet, särskilt
kommitté 2, sociala frågor och hälsa. Detta bör göras på uppdrag av Samrådet
för externa relationer.” till ”Koncernkontoret föreslår därför att utreda
möjligheterna för ett ökat engagemang i AER:s kärnverksamhet. Detta bör
göras på uppdrag av Samrådet för externa relationer.”
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9. Politisk representation i Nordsjökommissionen – Kerstin Brunnström
Posten som ordförande i Nordsjökommissionen blir ledig juni 2016 då nuvarande
ordförande, Tom-Christer Nilsen, avgår till följd av senaste valresultatet i Norge.
Samrådet för externa relationer ställer sig bakom Kerstin Brunnströms, idag vice
ordförande, kandidatur till ordförande för Nordsjökommissionen.
Enheten externa relationer påbörjar arbetet med en konsekvensanalys av vad ett
eventuellt ordförandeskap betyder för VGR.
10. Nätverk inom turismområdet – Olle Jonäng, avdelning näringsliv (bifogad
handling)
För information till Samrådet för externa relationer har en arbetsgrupp från avdelning
näringsliv och koncernavdelning kultur lagt fram förslag kring vilka organisationer
VGR bör engagera sig i inom turismområdet. De utpekade organisationerna är CPMR,
Nordsjökommissionen och NECSTour. Beslut för vidare hantering tas i
regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden. Samrådet har inga synpunkter men
önskar få återkoppling kring utvecklingen.
11. Europeiska kommissionens arbetsprogram 2016, ”No time for business as usual”
– Charlotta Lundström
En genomgång av Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2016 gjordes.
Enheten externa relationer återkommer vid nästa sammanträde, 9 februari 2016, med
en handlingsplan för hur VGR ska arbeta vidare med prioriteringarna i
arbetsprogrammet.
12. Almedalsveckan 2016 – Charlotta Lundström
VGR kommer fortsätta verka inom ramen för den Västsvenska Arenan. Den 19
november träffas parterna för att diskutera hur samarbetet ska se ut under 2016. En
programgrupp inom VGR planeras för att samordna arbetet. Den Västsvenska
Handelskammaren uppskattar kostnaderna för Almedalsveckan till cirka 600 000 kr
för varje part inom samarbetet.
13. Inkommande möten – Charlotta Lundström (bifogad handling)
Noteras. Information skickas till regionstyrelsen för kännedom.
14. Västra Götalands deltagande i Interreg-programmen – Hans-Åke Persson,
avdelning näringsliv
Västra Götaland och VGR har aktivt tagit del av möjligheterna i EU-programmet
Interreg Nordsjön sedan Sveriges blev medlem i EU. Det gäller deltagande i både
strukturer (programadministration) och materiellt (konkreta utvecklingsprojekt).
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VGR har fått ett stort förtroende såväl nationellt som regionalt, särskilt nu under
programperioden 2014-2020 där VGR blivit tilldelad rollen Head of Delegation för
Sverige i den transnationella beslutskommittén, en roll som näringsdepartementet
tidigare hade.
VGR:s och Västra Götalands aktiva deltagande i konkreta utvecklingsprojekt började
minska under förra programperioden 2007-2013 och ännu mer under nuvarande
programperiod. Tittar man på resten av landet har deltagandet antingen ökat eller
förblivit oförändrat. Denna utveckling främjar inte Västra Götaland, på sikt kan det
nämligen riskera det uppbyggda förtroendet som Västra Götaland haft hittills.
Fakta om Interreg Nordsjön
Interreg Nordsjön omfattar sju länder runt Nordsjön: Sverige, Norge, Danmark,
Tyskland, Nederländerna, Belgien och Storbritannien. I Sverige ingår fem svenska län,
nämligen Västra Götaland, Halland, Kronoberg, Skåne och Värmland.
VGR är nationell kontaktpunkt, huvudman och sekretariat för den svenska
subkommittén. VGR representerar svenska regioner i programmets
övervakningskommitté och beslutskommitté. Under nuvarande period 2014-2020 är
VGR även ledare för den svenska delegationen i beslutskommittén
(näringsdepartementet hade tidigare denna post).
Ansökningsomgång 2 för Interreg Nordsjön öppnar 15 januari 2015 och stänger
preliminärt den 29 februari. Aktörer i Västra Götaland bör uppmuntras att vara aktiva i
projektansökningarna, gärna som Lead Beneficiary.
15. Kommande möten
Kl. 15.00 – 17.9 februari, 26 april, 7 juni, 27 september och 22 november mellan kl.
15.00 – 17.00 i Vänersborg med möjlighet till videokonferens.
16. Övriga frågor
Politiker med internationella uppdrag kommer den 8 december att samlas för att
diskutera verksamheterna i de olika organisationerna. Syftet är att sprida kunskap
kring vår medverkan i organisationer samt diskutera hur dessa arenor kan användas i
VGR:s påverkansarbete.
17. Mötets avslutande
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Bifogade handlingar
1.
2.
3.
4.
5.

Föregående mötesanteckningar
Rapport från Västra Götalandsregionens externa arbete
Översyn av medlemskap i internationella organisationer och nätverk
Nätverk inom turismområdet
Förläggning av Europeiska möten till Västra Götalandsregionen
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