Digitaliseringsspåret

Fråga 1. Vilka utmaningar kan ni se för sammanhållningen Stad och Land?



















Brist på tillgänglighet av utbildning på landet.
Brist på tillgänglighet i form av viss service, såsom livs, drivmedel, sjukvård
Brist på infrastruktur(vägar) är huvudproblemet. Fanns på flera lappar….
Är vi rätt organiserade för att hantera denna fråga med stat/region/kommun-indelning?
Man ser med denna indelning kanske inte helheten?
Det saknas en Landsbygdsvision!
Dags att ifrågasätta gamla strukturer och regler.
Kommunerna borde samarbeta mera
Varför kan vi inte tala med varandra digitalt mellan våra organisationer?
Det uppstår lätt en polarisering av olika perspektiv
Stads perspektivet är norm för debatten
Många gränssnitt finns, som inte underlättar
Ledarskap informerat men hur agerar man?
Digitala mediaformat gör det svårt att nå ut med nyanserade budskap.
Hälsoklyftor mellan stad och land finns. Och inom de olika delarna också. Landsbygd skulle kunna skapa bättre hälsa.
Många urbana människor bor på landsbygden men identifierar sig inte med landsbygd utan andra begrepp.
Tätorternas olika storlek i länet gör att deras påverkan på landsbygden ser olika ut.
Konkurrens mellan tätorter i samma region/område kan snarare skapa sämre förutsättningar, inte bara för stad och land.
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Fråga 2. Vilka lösningar/möjligheter ser ni med digitaliseringen?





















Skapa mer flexibla hemtjänst lösning in kl ex matbeställningar möjliga.
Centralisera och digitalisera olika typer av avläsningar/mätningar, minst delregionalt.
Se till att leverera distansutbildningar digitalt, på alla nivåer. Högskola inte bra alls i Sverige på detta. Kommunerna bättre.
Och jämlika/likartade utbildningar inom länet/landet utöver de specialisering som kan göras digitalt.
Utbildning av anställda inom offentlig sektor i digitalisering behövs.
Samverka med dem det berör, d v s brukaren/patienten/invånaren. De vet mer än vi tror.
Arbeta för transparens och en delad bild av det som sker i samhället och i Stad och land.
Arbeten kan i en digitaliserat värld mycket enkelt vara platsoberoende.
Vi är där nu. Bredband finns. Digitala lösningar finns. Inga uppfinningar behövs, bara genomförande.
Effektivisering med digitalisering kan spara mycket tid och pengar. Minskad manuell inmatning via mer digitala integrationer.
Men speciellt åstadkomma bättre service med samma resurser.
Avancerade IT-jobb kan mycket väl finnas för boende på landet.
Mer flexibla arbetssätt kan möjliggöras.
Livspusslet kan lättare få att gå ihop genom att bl a arbeta hemifrån. (Jobb/vabb).
Många fler distansmöten kan genomföras än vad som sker idag via Skype och andra lösningar.
Men exemplet från USA visar också på att mänskliga möten måste ske därute där frågan finns.
Centrala kunniga resurser behöver visa sig.
Med långsiktiga strukturer och utbyten mellan Stad och land kan bra lösningar skapas ex för livsmedel.
Utökade digitala informationskanaler kan förebygga ohälsa. Kan ge mer tid till de som behöver mer hjälp.
Vi kan skapa en helt ny situation om vi bestämmer oss för detta regionalt/nationellt.
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Fråga 3. Vilken roll bör VGR ta i detta?




















VGR bör vara en föregångare inom de flesta områden som berörs.
Våga prova lösningar/testa enkelt och småskaligt.
Prata mer om att arbeta agilt, mer entreprenöriellt agerande.
Våga prova nya sätt att samarbeta
Vara en samlande kraft för 49 kommuners behov av samverkan
Den goda dialogen mellan Stad/kommun/region behöver få kompletterande uppdrag.
Se över mål och ansvar mellan Stat/Region/kommun utifrån det nya digitaliserade landskapet.
Kan VGR hjälpa till med att skapa framtidstro för landsbygden?
Hur kan man förverkliga digitaliseringens möjligheter i VG-län?
Är våra organisationer rätt anpassade?
Stödja ett arbete för att få fler Företagshotell/serverhallar etc på landsbygden. Vi har förutsättningar.
Göteborg är en stark aktör. Är detta en regional fråga? Ja, alla vill utnyttja viljan att stödja en bra utveckling.
VGR kan bidra med finansiering till bra projekt.
VGR behöver söka upp de ni vill engagera! De hittar inte/kommer inte till er!
Digitala återbesök från glesbygden.
Vara föregångare som arbetsgivare och upphandlare.
VGR behöver öka antalet tillgängliga vårdcentraler/VGR-kontor/personer i landsbygd med hjälp av digital teknik.
Sjukvården behöver vara närvarande överallt digitalt.
VGR borde använda mer digital teknik för snabbare svar, snabbare diagnoser etc

