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Ärendebeskrivning
I enlighet med den av fullmäktige fastställda planerings- och uppföljningsprocessen lämnade regionala beredningen sin verksamhetsrapport
för 2015 till fullmäktige 23-24 november 2016. Fullmäktige beslutade att
överlämna rapporten till styrelsen för beredning.
Inledning

Regionala beredningens har under verksamhetsåret 2016 tillsammans med
övriga beredningar haft ett gemensamt uppdrag: Vilket behov har norrbottningarna av dialog med landstingspolitikerna? Detta redovisas i en med
övriga beredningar gemensam rapport.
Regionala beredningen har utöver den gemensamma rapporten fokuserat på
formuleringen i uppdraget för 2016: Regionbildningen och behov av medborgardialoger i samverkansformer och politiskt beslutade organ ska ligga i
fokus. Beredningen identifierade i relation till detta ett behov hos beredningens målgrupp av att ställa frågor och samtala om regionbildningen. Denna
dialog resulterade i regionala beredningens verksamhetsrapport.
Beredningens samlade slutsatser i rapporten

 Det finns behov av medborgardialog mellan förtroendevalda och
aktörerna inom det regionala utvecklingsområdet.
 Det finns behov av en tydlighet och en långsiktighet i arbetet
med regionbildningen och regionens utveckling.
 Region Norrbotten måste sträva efter en god samordning av utbildning
och kompetensutveckling.
 Fysiska och elektroniska kommunikationsmöjligheter måste utvecklas
och förbättras.
 Förtroendevalda behöver kunskapsuppbyggnad och förutsättningar för att
kunna övergå till att bli regionala politiker med blicken lyft.
 En viktig förutsättning för samverkan och nätverksuppbyggnad är att
möjliggöra för mindre aktörer att kunna delta och därmed jämna ut de
geografiska skillnaderna mellan inland och kust.

Yttrande
Regionstyrelsen föreslås lämna följande yttrande och beslutsförslag till fullmäktige:
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Styrelsen vill här inledningsvis framhålla att bildandet av Region Norrbotten
som regionalt utvecklingsansvarig innebär nya uppdrag. Ett är det regionala
politiska företrädarskapet och att samverka med länets aktörer för regionens
utveckling. Det finns redan idag en samverkan med många olika aktörer,
men denna behöver utvecklas, vilket beredningen också uppmärksammat.
Styrelsen har därför den 13 december 2016 beslutat att starta projektet
”Samverkan och dialog” under 2017-2019. Syftet med projektet är att skapa
förutsättningar för kommunikation, mötesplatser och strukturer för påverkansarbete.
Regionala aktörers behov av dialog

Styrelsen är medveten om vikten av dialog med aktörer inom det regionala
utvecklingsområdet. En stor del av Regionens arbete kommer därför att
handla om att skapa arenor för samverkan mellan de aktörer som tillsammans skapar förutsättningar för tillväxt. En viktig del i projektet ”Samverkan
och dialog” är därför att hitta mötesplatser för att samla, lyssna och engagera
länets aktörer där syftet är att diskussioner och dialoger ska resultera i ökad
samverkan. Styrelsen vill i detta sammanhang påpeka att beredningens verksamhetsrapport har bidragit med viktig kunskap till projektet som kan ligga
till grund för valet av kommande aktiviteter.
Tydlighet och en långsiktighet i arbetet med regionbildningen

Det regionala företrädarskapet innebär att Regionen ska föra länets talan i
nationella och internationella sammanhang och på så sätt skapa de bästa
förutsättningarna för länets utveckling. Enligt regionstyrelsen krävs här samverkan med många aktörer för att fånga upp behov och frågor som är viktiga
för länet. Styrelsens uppfattning är därför att ett starkt regionalt ledarskap
innebär ett proaktivt agerande för att möta utmaningar och lösa problem som
ännu inte fångats upp av den nationella nivån. Det ställer krav på att kunna
identifiera behov och initiera insatser i ett tidigt skede. Därför anser styrelsen
att det är viktigt att Regionens aktörer har en gemensam förståelse för vad
som behöver göras och ett samtalsklimat som kan leda till gemensamma
handlingar. Berörda aktörer måste därför bjudas in till diskussioner om målbilder och strategier. Samtliga dessa frågor kommer att finnas med i det arbete som projektet ”Samverkan och dialog” kommer att bedriva.
God samordning av utbildning och kompetensutveckling

I och med Regionens utökade ansvar kommer Regionen även att ha ett ansvar för de regionala kompetensförsörjningsfrågorna. Uppdraget innebär att
arbeta för att utbildningsutbudet överensstämmer med arbetslivets behov av
kompetens och öka samordning och samverkan kring kompetensförsörjning,
utbildningsplanering och utbildningsformer.
I detta sammanhang vill styrelsen också nämna den gemensamma avsiktsförklaring som Regionen tecknat tillsammans med Luleå tekniska universitet
för att tydliggöra hur parterna kan stärka en långsiktig och strategisk samverkan inom områden som bl a regional utveckling, kompetensförsörjning
samt forskning och utveckling. Målsättningen är att Regionen och universitetet ska ligga i framkant när det gäller att utveckla framtidens vårdutbildningar, fortsätta samarbetet kring hälso- och vårdrelaterad forskning och
stärka den regionala innovationen.
Utveckling av kommunikationsmöjligheter

Regionens nya ansvar ställer högre krav på oss än tidigare när det gäller att
”samla hela länet”. Styrelsen ser positivt på att även de små aktörerna är
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intresserade av att delta i dialoger. Beredningens slutsats om att utveckla
fysiska kommunikationsmöjligheter tas därför med in i projektet ”Samverkan och dialog”. När det gäller de elektroniska kommunikationsmöjligheterna anser styrelsen att det redan idag finns goda sådana, tack vare
video via t ex Skype eller Regionens videolokaler som finns i alla länets
kommuner. Utmaningen i detta sammanhang är dock blir att hitta nya arbetssätt för att på ett systematiskt sätt nå ut till hela länet. Styrelsen anser att det
finns ett gott samverkansklimat i länet och ser gärna ett utökat samarbete
med kommunerna i denna fråga.
Kunskapsuppbyggnad för att kunna övergå till att bli regional politiker

Styrelsen instämmer i beredningens iakttagelse att det är viktigt att Regionens förtroendevalda har kunskap om vad den nya rollen som Regionpolitiker
innebär. Med anledning av detta arrangerades i början av fjolåret en konferens på detta tema riktad till kommun- och Regionpolitiker. En utbildningsdag på detta område arrangerades också för Regionfullmäktige i höstas. Under året planeras också ett antal utbildningsinsatser i samband med fullmäktiges ordinarie utbildningar. I samband med att processen med att ta fram en
regional utvecklingsstrategi (RUS) kommer det finnas flera möjligheter för
politiker att delta i kunskapsseminarier och workshops. Seminarieserien
Morgonrock är också ett bra tillfälle att ta del av ämnen som är kopplade till
regional utveckling. Morgonrock spelas in och finns att se på webben.
Webbsidorna på norrbotten.se kommer även att vara informativa med länkar
till rapporter etc för kunskapshöjning.
Det kommer även att göras ett internt utbildningsarbete som är under arbetsnamnet ”Att arbeta i en politiskt styrd organisation” riktat till Regionens nya
medarbetare. Syftet är att skapa ett effektivt samarbete med de politiskt förtroendevalda i Regionen.
Öka förutsättningarna för mindre aktörer att delta

Projektet ”Samverkan och dialog” ska verka för att, i samverkan, mobilisera
engagemang från kommuner, näringsliv, civilsamhälle, statliga myndigheter
och universitet. Styrelsen anser att det är naturligt att även de små aktörerna
inkluderas i detta arbete.
Uppdrag

Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:
 Säkerställa att det Regionens nya uppdrag kommuniceras och synliggörs.
 Säkerställer att mötesplatser för samverkan och påverkansarbete har
etablerats till frågor som ska drivas samt är anpassade till målgrupperna.
 Säkerställa att samverkan sker i frågor som är viktiga
för länets utveckling.
 Säkerställa att en process för externt samverkansarbete är etablerad.
 Säkerställa att regionala utvecklingsaktörer samlas kring ett gemensamt
påverkansarbete.
Uppföljning

Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som regionala beredningen har aktualiserat och under år 2018 presentera dessa på en återföringsdag för fullmäktiges beredningar där det också
finns utrymme för dialog och frågeställningar.
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Styrelsens förslag till beslut
1 Regionstyrelsens hantering av regionala beredningens rapport för år 2016
godkänns.

Beslut
Enligt beslutsförslaget.

4

