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Mötesanteckningar Samrådet för Externa relationer
Plats: Videomöte mellan Residenset (lokal Dalsland), Vänersborg, Norra Hamngatan 14
(lokal Vättern), Göteborg, Regionens hus (lokal La Scala), Borås och Regionens hus,
Skövde.
Tid: 9 februari 2016, kl. 15.00–17.00

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
Närvarande:
Samrådets ledamöter

Tjänstepersoner

Joakim Larsson

Anders Fasth

Charlotta Lundström

Magnus Berntsson

Cecilia Dahlman- Ek

Erik Lagersten

Helen Eliasson

Conny Brännberg

Emma Bergstrand

Kristina Jonäng

Krister Andersson

Gustaf Rehnström

Birgitta Adolfsson

Lars-Erik Lind

Charlotte Beijer

Heikki Klaavuniemi

Tony Johansson

Irma Ganibegovic

Gunilla Levén

Cecilia Nilsson

Ulf Eriksson

Mikael Appelqvist

Lena Malm

Åse Nyberg

3. Fastställande av dagordning
Noteras.
4. Anteckningar från föregående möte (bifogad handling)
Noteras.
5. Rapport från Västra Götalandsregionens externa arbete (bifogade handlingar)
Noteras.
6. Lägesrapport – Charlotta Lundström
Introduktion av två nya medarbetare på enheten externa relationer, Charlotte Beijer
(regionutvecklare) samt Emma Bergstrand (praktikant).
Ett arbete pågår för att stärka långsiktigheten i Brysselkontorets verksamhet. En del i det
är att se över bemanningsstukturen. Kontoret behöver också en tydligare prioritering
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och fokusering. Detta är ett pågående arbete och mer information kring detta kommer
vid nästa sammanträde för samrådet för externa relationer den 26 april.
Information om två kommande event:
- 18-19 oktober förläggs Regionkommitténs ENVE-utskottsmöte i Borås. Cirka 150
personer väntas delta.
-

Den 3 mars anordnar Västra Götalandsregionen ett samtal i Stockholm i samband
med Göteborg symfonikers årliga gästspel. Syftet är bl.a. att skapa en mötesplats
för vår politik gentemot nationell nivå. Göteborg och Co är samverkanspart.
Charlotta presenterade ett program kring eventet där inledning kommer sker på
Tändstickspalatset i Stockholm med seminarier samt mingel och konsert på
kvällen med omkring 150-200 deltagare.

7. Konsekvensanalys av ett ordförandeskap i Nordsjökommissionen (bifogad
handling) – Gustaf Rehnström
Frågan var uppe på samrådet för externa relationers sammanträde 17 november 2015
under punkt 9 ”Politisk representation i Nordsjökommissionen”. Som förklarat under
föregående möte kommer ett val till posten som ordförande i Nordsjökommissionen ske
i juni 2016, då nuvarande ordförande, Tom-Christer Nilsen, avgår till följd av senaste
valresultatet i Norge. Kerstin Brunnström (S) är nu tillförordnad ordförande fram tills
valet i juni.
Samrådet för externa relationer ställer sig bakom förslaget att Kerstin Brunnström ska
kandidera förutsatt att tillräckligt stöd inom Nordsjökommissionen kan säkras. Ärendet
skickas till regionstyrelsen för beslut om ytterligare resurser till sekretariatet samt
förankring av själva kandidaturen. Eventuella uppdateringar om ärendet ges till
samrådet från enheten externa relationer.
8. Framtida sammanhållningspolitik 2021-2028 - Hur tar vi tillvara VGR:s intressen? –
Cecilia Nilsson, avdelning näringsliv
Sammanhållningspolitiken utgör en tredjedel av EU:s totala budget, med syfte att verka
för investeringar i EU:s regioner, städer och den reala ekonomin. Genom att skapa
tillväxt och arbetstillfällen, ta itu med klimatförändringarna och energiberoendet samt
minska fattigdomen och den sociala utslagningen. Sammanhållningspolitiken
sammanflätas med EU 2020 och ger ekonomiskt stöd till alla medlemsländerna. Sverige
får totalt 1,5 miljarder som ska fördelas under sju års tid.
CPMR är aktiva inom Sammanhållningspolitiken 2021-2028, medan det finns en
avsaknad av territoriellt engagemang från EU-kommissionen. Det är viktigt att Västra
Götalandsregionen är engagerade tidigt i processen för att ha en möjlighet att påverka
utvecklingen av den framtida sammanhållningspolitiken. Cecilia Nilsson framhåller att
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en diskussion kommer inledas genom BHU för att försöka hitta en gemensam position
tillsammans med kommuner och kommunalförbund.
9. Extern påverkansagenda Västra Götalandsregionen – Charlotta Lundström
Externa relationer har som mål att genomföra löpande rapporteringar av den externa
påverkansagendan.
Avrapportering påverkansfrågor – Gustaf Rehnström
Två av påverkansfrågorna är att betrakta som avklarade.
Nuvarande skattelättnader ska för biogas ska bibehållas genom ett förlängt undantag
från EU-kommissionen.
Ett nytt undantag godkändes av EU-kommissionen i december månad, genom
införandet av ett så kallat anläggningsbesked. Sverige har nu ett undantag fram till 2020
gällande biobaserad drivmedel, såsom biogas.
Säkra svensk forsknings intressen i den pågående förhandlingen om en ny
dataskyddsförordning inom EU.
Den 13 december 2015 kom beskedet att förhandlingen om en ny dataskyddsförordning
avslutats. Frågan om hur dataskyddsförordningen kommer påverka den registerbaserade
forskningens framtid löstes ut genom att varje medlemsstat får reglera detta på
medlemsstatsnivå, vilket gör att det hot som fanns bedöms som undanröjt.
Dataskyddsförordningen kommer att röstas igenom formellt under våren 2016.
Justitiedepartementet ansvarar för implementering i svensk lag.
I dagsläget finns fyra frågor på den externa påverkansagendan:
- Regeringens aviserade nyindustrialiseringsstrategi ska främja Västsvensk industris
utveckling
- Indelning av Sverige i större och färre regioner är positivt ur ett invånarperspektiv
- Verka för ett beslut om dubbelspår mellan Öxnered och Halden
- Regionalt inflytande och ett betydande statligt ansvar för finansieringen av
Götalandsbanan
Diskussioner fördes kring huruvida nya frågor ska läggas in till den externa
påverkansagendan. Samtliga ansåg att den externa påverkansagendan ska vara levande
och uppdaterad. Det måste inte finnas ett exakt antal frågor, utan frågorna ska reflektera
omvärlden och vara aktuella för sin tid. Ordförande påpekar att ledamöter i samrådet för
externa relationer har ansvaret att uppdatera sina respektive nämnder löpande om
arbetet kring den externa påverkansagendan.
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Samrådet för externa relationer noterar informationen och beslutar att en skrivelse med
önskan om inspel skickas till nämnder och styrelser som är representerade i samrådet
för externa relationer för med sig aktuell information till respektive nämnd.
10. Agenda Västra Götaland – Charlotte Beijer
Externa relationer fick i maj 2014 uppdrag att ta fram en påverkansagenda för Västra
Götaland. Under hösten 2015 var BHU inte redo att fatta beslut i frågan utan arbetet
återupptas nu under våren 2016 och en agenda förväntas presenteras för BHU hösten
2016.
Samrådet för externa relationer noterar informationen.
11. Almedalen 2016 – Charlotta Lundström/Åse Nyberg
Charlotta Lundström ger en introduktion till planeringen inför Almedalsveckan 2016 (210 juli). Västra Götalandsregionen kommer vara aktiva under det tre första dagarna
(måndag, tisdag och onsdag). Syftet är att förtydliga och kraftsamla kring regionens
budskap genom ökad synlighet.
Under februarimånad ligger fokus på att planera programmet med den externa
påverkansagendan som utgångspunkt. Avstämning sker med gruppledarna 15 februari
och med politiska sekreterarna den 22 februari, följt av en avstämning i regionstyrelsen
under mars.
Samrådet för externa relationer noterar informationen.
12. Västra Götalandsregionens röst i EU - samrådssvar – Charlotta Lundström
Charlotta Lundström framför vikten av att Västra Götalandsregionen tar tillvara på EUsamarbetet genom att öka sitt engagemang. En viktig del i detta är att regionen svarar på
de EU-samråd som berör regionens ansvarsområden. Årligen lanserar EUkommissionen cirka 90 samråd varav 10-15 berör regionens ansvarsområden. Av dessa
är det cirka fem samråd som har direkt inverkan på Västra Götalands och Västra
Götalandsregionens utveckling.
Under 2015 svarade Västra Götalandsregionen på ett av fem EU-samråd som hade
direkt bäring på våra områden. Genom att svara på samråden blir vi inbjudna i
lagstiftningsprocessen i ett tidigt skede, vilket är avgörande för vårt påverkansarbete.
Samrådet för externa relationer noterar informationen och för budskapet vidare i sina
respektive nämnder och styrelser.
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13. Remissyttrande: Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att tillsammans med
kommunerna i VGR vitalisera Brysselkontoret (bifogade handlingar) – Irma
Ganibegovic
Motionär Heikki Klaavuniemi (SD) är nöjd med hanteringen av ärendet och ser att
motionens intentioner omhändertas i det pågående utvecklingsarbetet.
Samrådet för externa relationer antar tjänstemannayttrandet och skickar ärendet vidare
till regionstyrelsen för beslut.
14. Möjligt engagemang inom kulturfrågor i AER (bifogad handling) – Irma
Ganibegovic
Representanter från kulturnämnden deltar på ett första möte i april för att undersöka
huruvida det är fortsatt intressant för Västra Götalandsregionen att engagera sig vidare.
Samrådet för externa relationer noterar informationen och avvaktar till mötet i april
innan ytterligare steg tas.

15. Övriga frågor
Birgitta Adolfsson (L) påpekar en felaktig formulering i dokumentet ”Översyn av
Västra Götalandsregionens medlemskap i internationella organisationer och nätverk”,
som presenterades vid föregående sammanträde. På sidan 7 uttrycks att Västra
Götalandsregionens bevakning inom AER:s kommittéer skett på ”ad-hoc basis”, när i
själva verket bevakningen skett genom uppdrag från regionstyrelsen.
Externa relationer noterar informationen och reviderar detta i dokumentet.

16. Mötets avslutande
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Bifogade handlingar
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Föregående mötesanteckningar 151117
Rapport från Västra Götalandsregionens externa arbete november 2015 – maj 2016
Konsekvensanalys av ett ordförandeskap i Nordsjökommissionen
Slutrapportering påverkansfråga biogas
Slutrapportering påverkansfråga dataskyddsförordning
TU Motion från Heikki Klaavuniemi (SD): Tillsammans med kommunerna i VGR
vitalisera Brysselkontoret, RS 3120-2015
7. Remissyttrande: Motion av Heikki Klaavuniemi (SD) om att tillsammans med
kommunerna i VGR vitalisera Brysselkontoret
8. Möjligt engagemang inom kulturfrågor i AER
9. EU-prioriteringar 2016
10. Översyn av Västra Götalandsregionens medlemskap i internationella organisationer och
nätverk

Underskrift
Namn

Datum

------------------------------------------------------------Charlotta Lundström, enhetschef externa relationer
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