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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 2015, kl. 15.00–17.00
1. Mötet öppnas
2. Upprop
Närvaro har inte noterats
3. Fastställande av dagordning
Noteras.
4. Anteckningar föregående möte (bifogad handling)
Noteras.
5. Rapport från Västra Götalandsregionens externa arbete (bifogad
handling)
Noteras.
6. Lägesrapport – Charlotta Lundström, chef externa relationer
Birgitta Adolfsson kandiderar till vice ordförande i turism- och kulturgruppen
i Nordsjökommissionen. Externa relationers Brysselkontor kommer den 29
september närvara vid femte korridorsmötet för ScanMed.
7. Externa påverkansagendan (bifogad handling)
Gustaf Rehnström beskrev syftet med den Externa påverkansagendan och
redogjorde för de sju målpositionerna. Därefter presenterades en aktörsanalys
och handlingsplan för dataskyddsförordningen som ett exempel på hur
påverkansarbetet ska fungera.
Efter diskussion antas en ändring till den Externa påverkansagendan, sidan 4.
”Påvisa fördelarna med att vara storregion och bistå utredningen inför
kommande regionreform” ändras till ”Påvisa fördelar för medborgarna med
att bilda större regioner och bistå utredningen inför kommande
regionreform”. Därefter antogs Externa påverkansagendan av Samrådet för
externa relationer som föreslår att den granskas av BHU och därpå
Regionstyrelsen. Det aktiva påverkansarbetet går nu in i en ny fas där det är
centralt med ett gemensamt agerande från samtliga politiker. Handlingsplan,
positionspapper, aktörsanalyser är förberedda för arbete.
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8. Regionreformsfrågan (bifogad handling)
Ann-Sofie Lodin informerar att regionfullmäktiges presidium, Johnny
Magnusson, Helén Eliasson och Jonas Andersson, blivit utsedda till Västra
Götalandsregionens representanter i utredningen av regionreformsfrågan.
9. Status för översyn av Västra Götalandsregionens medlemskap i
internationella organisationer och nätverk (bifogad handling)
Efterfrågan lyfts om att organisationen Regions for Health Network (RHN)
inkluderas i översynen.
10. Rapport från Vänregionmöte 12-14 augusti. Nordjylland-Östfold-Västra
Götalandsregionen (bifogad handling)
Noteras.
11. Svar på halvtidsrevidering av Nordsjöstrategin 2020 (bifogad handling)
Irma Ganibegovic presenterade svaret på halvtidsrevideringen som
kompletterades med två tillägg. Svaret på halvtidsrevideringen och tilläggen
antogs i sin helhet och skickas till Nordsjökommissionens sekretariat.
Tillägg 1, under frågan om horisontella prioriteringar:
“One way to integrate innovation, excellence and sustainability can be
through clusters. In an attempt to strengthen the maritime sector in Västra
Götaland the maritime cluster was developed. By increasing contact and
collaboration between the maritime business sector and research the aim has
been to increase innovation and business development. The public sector has
been involved mostly by financial support but also by providing a connection
to innovation and maritime policies as well as the national maritime strategy.
Read more about the maritime cluster in Västra Götaland:
http://maritimaklustret.se/english/“
Tillägg 2, under frågan om övrig input:
“The North Sea Commission’s work with policy could be strengthened by
working with projects and good examples more than is done today for a more
effective impact on policy. Policy should generate projects, and projects
should be viewed and used as instruments to influence EU and national
policy.”
12. Rapportering Almedalsveckan 2015 (bifogad handling)
Det pågår en översyn av olika alternativ för Västra Götalandsregionens
engagemang i Almedalsveckan 2016. Under diskussion betonas behovet av
flera alternativ till förslag samt vikten av att öka synligheten för hela Västra
Götaland och för Västra Götalandsregionen som aktör.
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13. Tidsplan för kommande möten 2015 och 2016
Nästa möte för Samrådet för externa relationer är den 17 november 2015, kl.
15.00 – 17.00 i Vänersborg. Planerade möten för 2016 är 9 februari, 26 april,
7 juni, 27 september och 22 november.
14. Övriga frågor
15. Mötet avslutande

Bifogade handlingar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Föregående mötesanteckningar 2015-06-24
Rapport från Västra Götalandsregionens externa arbete
Externa påverkansagendan
Extern påverkansagenda för Västra Götaland 2015-2018
Målgruppsanalys Regionreformen
Målgruppsanalys Dataskyddsförordningen
3. Ett genomförande av regeringens aviserade regionreform
7. Minska ohälsan och skapa framtidens hälso- och sjukvård
Regionreformfrågan, status september 2015
Översyn av VGR:s internationella medlemsorganisationer och nätverk
Vänregionmöte Nordjylland – Östfold – Västra Götaland 2015
Halvtidsrevidering av Nordsjöstrategin 2020/Halftime revision of the
North Sea Region 2020 strategy
8. Almedalsveckan 2015

Postadress:
Regionens
Hus
462 80
Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telefon:
010441 00
00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
post@vgregion.se

