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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: 5 maj 2015, kl. 15.00–17.00

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Upprop
Närvarande:
Samrådets ledamöter:
Tjänstepersoner
Per Tenggren

Patrik Karlsson

Jan Alexandersson

Magnus Berntsson

Conny Brännberg

Anders Fast

Birgitta Losman

Kerstin Brunnström

Kristina Jonäng

Ulf Eriksson

Gunnel Aller

Gunilla Levén

Har inte noterats.

3. Fastställande av dagordning
Noteras.
4. Anteckningar från föregående möte (bifogas)
Noteras.
5. Rapport från Västra Götalandsregionens externa arbete
Charlotta Lundström redogör för några av de aktiviteter som Västra Götalandsregionens
enhet för Externa relationer genomfört under perioden mars-april 2015 samt ett urval av
enhetens planerade aktiviteter maj-september 2015.
Vidare presenteras bemanning och organisation av enheten för Externa relationer.
Under våren har Brysselkontoret förstärkts med tre nya permanenta tjänster; Anita
Brnic, Martin Elofsson och Emma Broberg.
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6. Lägesrapport- Charlotta Lundström
Charlotta Lundström inleder med senaste nytt från EU-kommissionen och Bryssel. Här
nämns EU-kommissionens halvtidsutvärdering av vitboken för transport, samrådet är
öppet till 2 juni. Pat Cox som är samordnare för TEN-T korridoren SkandinavienMedelhavet, var på besök i Göteborg i april och här har VGR nära dialog.

Vidare nämns det cirkulära ekonomi-paketet som ska levereras i slutet av året. Här har
VGR möjlighet att lyfta in frågor om exempelvis bioekonomi, livsmedel och biogas.
Charlotta nämner även EU:s energiunion som lanserades i februari 2015, digitala
agendan, EU:s samråd om jämställdhetsstrategin, migration och integration.
Slutligen presenteras Almedalsprojektet och status för de aktiviteter som VGR
arrangerar under veckan.
7. På väg mot en extern agenda
Charlotta Lundström beskriver arbetet med den externa agendan för Västra Götalands
påverkansarbete 2015-2018. Syftet med agendan är att samla och tydliggöra Västra
Götalands externa intressen och i sin färdiga form ska agendan innehålla fem konkreta
frågor/punkter. Dessa fem områden, som mejslas fram årligen, ska fungera som en
färdriktning för det externa arbetet.
En diskussion om den externa påverkansagendan tar sedan vid, utifrån det
inriktningsdokument som Charlotta presenterat och som bifogats inför mötet. Flera
deltagare påpekar att det är viktigt att fokusera och smalna av agendan. Man diskuterar
även samordning (kommunal/regional/nationell nivå) och aktuella processer på nationell
och europeisk nivå.
Det beslutas att kalla till ett extra möte den 24 juni 2015, kl.15-17 för att fatta beslut
kring påverkansagendan. Dialog kommer ske dessförinnan med de som inte närvarat vid
dagens möte, för att skapa så stor enighet som möjligt kring innehållet i agendan.

8. Regionfrågan
Linn Berntsson ger en lägesrapport för arbetet med regionfrågan. Regionreformen är ett
förslag där Sverige delas in i 6-9 större regioner istället för de 21 regioner och landsting
i olika storlekar och med olika ansvar som vi har idag.

I diskussionen som följer påpekas att regionfrågan även är högaktuell i Norge och
Finland. I Danmark är det tveksamt om regioner ska finnas överhuvudtaget. Viktigt att
VGR syns i diskussionen om regionernas roll i en europeisk kontext.
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9. Utsedda representanter
Utsedda representanter till AER, CPMR, Nordsjökommissionen,
Östersjökommissionen, Skandinaviska arenan och EARLALL presenteras.
10. Rapportering CPMR och Nordsjökommissionen
Kerstin Brunnström informerar om Nordsjökommissionens årsmöte som äger rum i
juni, i Assen Holland. Vidare diskuteras revideringen av nordsjöstrategin, dess mål och
aktiviteter. Ambitionen är att lyfta upp Nordsjöfrågan på nationell nivå. Den 20 maj
anordnar VGR externa relationer en riksdagsträff med de västsvenska
riksdagsledamöterna angående Nordsjöfrågan. Informationsmötet utgör ett första steg
för att undersöka om fortsatt dialog kring ett mer strategiskt samarbete för en nationell
Nordsjöstrategi är möjlig.
Anders Fasth anmäler intresse för omval som ordförande i marina resursgruppen,
Nordsjökommissionen. Samrådet står bakom kandidaturen.

11. Övriga frågor
Ulf informerar att Svinesundskommittén bytt ordförande, ny ordförande är Siv Henriette
Jacobsen. Vidare informerar Ulf att VGR finns representerade i kommittén med flera
kommuner från Bohuslän.

12. Mötets avslutande

Bifogade handlingar
1. Föregående mötesanteckningar
2. Rapport från Västra Götalandsregionens externa arbete
3. Inriktningsdokument – På väg mot en Extern agenda
Bilaga till inriktningsdokument – Extern agenda
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