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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 mars 2015, kl. 15.00–17.00

Dagordning:
1. Mötets öppnande
Joakim Larsson redogör för behovet av extern samordning och att den omfattar alla områden
VGR arbetar med. Det är tanken med att ha ett samråd där nämnderna är representerade.
Joakim kommer även att hålla separata möten med personer med de ledamöter som har
uppdrag internationellt samt avstämningar med regionens bolag om deras internationella
arbete.
2. Upprop
Närvarande
Samrådets ledamöter
Joakim Larsson

Ulrika Frick

Per Tenggren

Tjänstepersoner

Magnus Berntsson

Tony Johansson
Johnny Bröndt

Johnny Magnusson

Cecilia Dalman-Eek

Susanne Hillberger

Patrik Karlsson

Gunnel Adler

Magnus Engelbrektsson

Ulf Eriksson

Heikki Klaavuniemi

Olle Jonäng

Lars Nordström

Martin Andreasson

Åse Nyberg

Kristina Jonäng

Kerstin Brunnström

Fredrik Adolfsson

Gunilla Levén
3. Fastställande av dagordning
Noteras.
4. Anteckningar från föregående möte (bifogad handling)
Noteras.
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5. Lägesrapport (Magnus Engelbrektsson)
Magnus Engelbrektsson inleder med en genomgång av
1) det internationella arbetet med utgångspunkt i den rapport som just tagits fram
2) arbetet med den nationella påverkansagenda som RS beslutade 2014
3) pågående arbete på BHU:s uppdrag att i samverkan med kommunalförbunden och
Göteborgs stad ta fram en EU-agenda för Västra Götaland
Han nämner att det finns många olika syften med det externa arbetet: lärande,
omvärldsbevakning, påverkan, profilering, företrädarskap, regionalism och altruistiska skäl.
VGR:s internationella arbete kännetecknas av bredd och stort engagemang. Regionen har satts
på kartan bland Europas regioner. Vi har tagit på oss värdskap för möten och vi håller oss väl
framme inom bland annat forskning, kultur och maritima frågor. Samtidigt finns
förbättringspotential – bättre prioritering, uppföljning, tydligare kommunikation och
samordning/arbetsfördelning, etc.
Den samverkan med kommunerna som BHU efterlyst är en del av ”eftervården” av
nedläggningen av West Sweden. Vi bistår kommunerna vid Brysselbesök, vi har just gjort om
vår EU-websida för att möta efterfrågan och vi fortsätter driva den årliga EU-konferensen.
Men vi har också tagit fram utkast till EU-agenda som skulle presenterats för BHU i vår, men
som vi avvaktar med för att eventuellt baka ihop med en uppdaterad nationell agenda.
Lars Nordström berömmer rapporten och efterlyser årlig uppdatering, samt frågar hur
förslagen i rapporten kommer att tillvaratas.
Joakim Larsson vill se ett samlat dokument för hela det externa arbetet. Externa samrådet äger
processen, men kommunerna får lämna synpunkter genom BHU innan det antas av
regionstyrelsen. Det är viktigt att prioritera frågor för att få effekt, formulera position och lista
aktiviteter. Men planen måste samtidigt vara flexibel och eftersom omvärlden är föränderlig.
Han påminner också om att fullmäktigepresidiet i kraft av sin ställning kan gå in och täcka
upp i externa sammanhang där berörd nämnd inte har möjlighet att delta.
Kristina Jonäng säger att politiken bör ta huvudansvaret för det externa arbetet – det är ett
viktigt signalvärde. Vi bör ha en tidtabell på de olika frågorna vi vill bevaka. En utgångspunkt
för prioritering är att en fråga är ekonomiskt viktig, att vi har möjlighet till inflytande och
personer som har intresse och kraft att driva den.
Gunilla Levén efterlyser en inriktning för vad vi vill med det internationella arbetet så att vi
lägger resurserna på det vi prioriterar. Kanske en uppgift för en arbetsgrupp.
Cecilia Dalman-Eek understryker att det internationella arbetet vid SU är oerhört viktigt. Vi
har ägnat oss för lite åt sjukvårdens roll i det regionala utvecklingsarbetet. Det krävs politik
för att stärka strukturer, och att vi som politiker främjar forskningsarbetet internationellt. Vi
måste bevaka arbetet inom life science. Ett viktigt syfte med resor är att politiker kommer ut
och lär sig av andra och skaffar nätverk för påverkan. Det bör också finnas en plan för hur
återrapporteringen ska gå till. Där kan vi lära oss av SU.
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Ulf Eriksson säger att BHU har talat mycket om gemensamt påverkansarbete. Viktigt att vi
kan ha den dialogen med kommunerna. Här i externa samrådet kanske vi ska prata mer om
vad vi gör som organisation.
Lars Nordström säger att hela regionen är en kunskapsenhet och att ett väldigt bra sätt att
bygga upp kunskap och få bra kontakter är att umgås med kollegor i andra regioner. Man
måste ha en internationell referensram om man ska fungera bra som politiker. Vi borde ha ett
antal regioner som vi umgås regelbundet med för att bygga långsiktiga kontakter med
personer. Vi borde också förbättra kontakten med näringslivet o jobba tillsammans nationellt.
Kerstin Brunnström säger att externt arbete bör finnas med i hela vår verksamhet. Vi kan bli
bättre på att förmedla, rapportera resultat, öka kontaktytan även med den nationella nivån.
Både bland tjänstemän och politiker. Agendor har vi mycket redan, det finns inget behov av
en omfattande plan, men viktigt att se att vi även kan föra in frågor utifrån för att få våra egna
verksamheter att växa.
Tony Johansson säger att sjukvården har ett omfattande externt arbete i professionen, men har
varit dåliga på att benchmarka politiskt. Han påminner om att det finns frågor även i
sjukvården där det finns kopplingar till kommunerna. Ser behov av en samlad
påverkansagenda.
Joakim Larsson sammanfattar diskussionen:
– Vi bör få en årlig rapport om vad som sker i det externa arbetet, både i verksamheterna och
politiskt. Den kunskapen bör spridas för att inspirera varandra och hjälpa varandra med
kontaktytor. Vi kan ha seminarier internt och externt om innehållet i vårt externa arbete. Vi
kan komplettera med en sammanfattning av regionfullmäktiges representation.
– Vi måste prioritera. Det är en klok idé att samla agendan i ett dokument med både nationellt
och internationellt, både territoriellt och VGR-arbete.
– Bra att tänka till vilka partners vi vill samverka med för att finna synergier. En
sammanställning bör göras för att visa vilka partners vi har nu.
– Rapporten bör tas upp som anmälningsärende i regionfullmäktige som svar på ärendet om
genomlysning för att visa att ärendet är fullgjort.
– Ett förslag till arbetssätt för externa samrådet kan föreslås och diskuteras på nästa möte. En
stående punkt är att samrådet får skriftlig rapportering om vad som har hänt sen sist.

6. Västra Götalandsregionens medlemskap i AER, CPMR, Nordsjökommissionen och
Östersjökommissionen
Magnus Engelbrektsson inleder med att säga att vi har avvaktat med att utse ledamöter för
mandatperioden för att först få en principdiskussion om hur vi ska vara representerade.
Organisationerna har inget särskilt krav på antal utsedda ledamöter – vi har bara en röst på
respektive generalförsamling.
De är olika till sin karaktär. CPMR bevakar och lobbar mot EU i frågor som är viktiga för
Europas kustregioner – främst transport, havsfrågor och sammanhållningspolitik. Den är
indelad i sex geografiska kommissioner med egna arbetsgrupper och styrande organ, varav vi
är med i två – Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen. AER är inte i första hand
någon lobbyorganisation utan mer inriktad på samverkan och spridande av regional demokrati
i det vidare Europa. Den är indelad i tre tematiska kommittéer. Våra representanter bör vara
insatta i de frågor som behandlas i respektive organisation – men också ha tid att lägga på
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uppdraget. Dessutom bör noteras att vi i dag har personer med förtroendeuppdrag inom
organisationerna: Magnus Berntsson som vice ordförande i AER, Kerstin Brunnström som
vice ordförande i CPMR:s Nordsjökommission och Anders Fasth som ordförande för en av
arbetsgrupperna, marina resurser, i Nordsjökommissionen.
Östersjökommissionen lägger vi – förmodligen med rätta – mycket begränsat engagemang i
nu, men det är ändå ett signalvärde att vi är med. Däremot skulle vi, till skillnad mot tidigare,
kunna utse samma representanter till CPMR, Nordsjökommissionen och
Östersjökommissionen, eftersom dessa organisationer är delar av en och samma.
Magnus Berntsson säger att AER är den enda av de större regionorganisationerna som arbetar
med hälso- och sjukvårdsfrågor och att vi bör ha bevakning av det arbetet. Vi bör medverka i
kommittéer och arbetsgrupper för att få ut mesta möjliga av medlemskapet.
Kerstin Brunnström säger att vi behöver arbeta också i Stockholm för att påminna om
Nordsjöfrågor, staterna runt Nordsjön behöver se behovet av en strategi, särskilt kopplat till
energi och havsplanering.
Joakim Larsson sammanfattar:
– Valberedningen bör nu få i uppdrag att identifiera relevanta personer som kan och vill lägga
ner tid på uppdragen i organisationerna.
– Rekommendationen till regionstyrelsen är att fyra ledamöter utses till CPMR inklusive de
geografiska kommissionerna samt fyra ledamöter till AER.
7. Mötesdatum för resten av 2015
Mötet beslutar enligt utsänt förslag: 5 maj, 15 september, 17 november.
8. Övriga frågor
9. Mötet avslutades

Bifogade handlingar
1. Rapport om Västra Götalandsregionens internationella arbete med underbilagor.
2. Västra Götalandsregionens nationella påverkansagenda från 2014.
3. Medlemskapet i AER, CPMR, Nordsjökommissionen och Östersjökommissionen.
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