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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
1. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag på hur regionen kan
öka sin närvaro i kommunerna för att stärka det regionala utvecklingsarbetet.

Yttrande till beslutsförslaget
All utveckling sker lokalt. Region Norrbotten är sedan 1 januari 2017 regionalt utvecklingsansvarig. Det innebär att regionen fått uppdraget från riksdagen att utveckla Norrbotten. Norrbotten ska vara en bra plats att bo, leva
och verka i. Men människor bor i kommunerna. Kommunerna jobbar bra
med att vara attraktiva platser, med att erbjuda bra livsvillkor, kultur och ett
bra näringslivsklimat.
Region Norrbotten stöttar kommunernas utvecklingsarbete bland annat genom projektfinansiering, stöd till företag som vill investera eller jobba med
innovationer, stöd till kommersiell service. Vi har bolag tillsammans med
kommunerna inom flera viktiga områden – energifrågor, investeringar, film
och musik och bredband. Det här arbetet vill vi stärka än mer genom att
komma närmare kommunerna och stärka Norrbottens utveckling.

Sammanfattning
För att stärka det regionala utvecklingsarbetet behöver regionen arbeta närmare kommunerna. All utveckling sker lokalt och regionen ser en potential i
att utveckla samarbetet med kommunerna genom ökad närvaro i kommunerna. Regionens närvaro i kommunerna är viktig för att få kunskap om vad
som är aktuellt i en kommun men också kommunernas förutsättningar. Utmaningarna och möjligheterna delar kommunerna och regionen.
När nuvarande organisationen beslutades med närsjukvårdsområden och
närsjukvårdschefer så var tanken att de skulle vara vägen in till Region
Norrbotten för kommunerna och andra aktörer på orten. Det är en utgångspunkt till ökad närvaro som det nu är dags att bygga vidare på. Det är lämpligt att den intentionen utvecklas och regionala utvecklingsfrågor knyts närmare närsjukvårdsområdenas ledningsgruppar för att informera om det regionala utvecklingsuppdraget och sedan tillsammans identifiera gemensamma
frågor. Den politiska viljan är att stärka regionens närvaro i kommunerna.
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Ärendet
Region Norrbotten är sedan 1 januari 2017 regionalt utvecklingsansvarig.
Det innebär att regionen fått uppdraget från riksdagen att utveckla Norrbotten. Norrbotten ska vara en bra plats att bo, leva och verka i. Men människor
bor i kommunerna. Kommunerna jobbar bra med att vara attraktiva platser,
med att erbjuda bra livsvillkor, kultur och ett bra näringslivsklimat.
Idag stöttar Region Norrbotten kommunernas utvecklingsarbete bland annat
genom projektfinansiering, stöd till företag som vill investera eller jobba
med innovationer, stöd till kommersiell service. Vi har bolag tillsammans
med kommunerna inom flera viktiga områden – energifrågor, investeringar,
film och musik och bredband.
Det här arbetet vill vi stärka än mer genom att komma närmare kommunerna
och stärka Norrbottens utveckling. Det ska vara ett långsiktigt arbete med
kapacitetshöjande åtgärder som rapporter, statistik, analyser och seminarier
som skapar förutsättningar för genomförande av den nya regionala utvecklingsstrategin, RUS 2030. Satsningen ska även stärka genomförandet av den
regionala folkhälsostrategin och strategin för framtidens hälsa och vård
2035. En ökad närhet kan resultera i gemensamma utvecklingsprojekt mellan
kommuner och regionen.
Inom flera av regionens uppdrag förutsätts en bra relation och samverkan
med kommunerna. Särskilt kan nämnas planeringsfrågor inom RUS och
kommunernas översiktsplaner (ÖP), kompetensförsörjning och folkhälsofrågor.
När nuvarande organisationen beslutades med närsjukvårdsområden och
närsjukvårdschefer så var tanken att de skulle vara vägen in till Region
Norrbotten för kommunerna och andra aktörer på orten. Det är en utgångspunkt till ökad närvaro som det nu är dags att bygga vidare på. Det är lämpligt att den intentionen utvecklas och att Regionala avdelningen får uppdrag
att delta på närsjukvårdsområdenas ledningsgruppar för att informera om det
regionala utvecklingsuppdraget och sedan tillsammans identifiera gemensamma frågor. Den politiska viljan är att stärka regionens närvaro i kommunerna.
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektören
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