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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att fatta följande beslut:
1. Regionfullmäktige godkänner regionstyrelsens hantering av framtidsberedningens verksamhetsrapport för år 2018.
2. Regionstyrelsen ska säkerställa att kunskap om strategins syfte och
funktion synliggörs samt säkerställa fortsatt möjlighet för olika aktörer
att delta i processen med genomförande och revidering av den regionala
utvecklingsstrategin.

Yttrande till beslutsförslaget
Styrelsen instämmer i beredningens slutsatser och framhåller att det finns ett
behov av öka kunskap och kännedom om den regionala utvecklingsstrategin.
Det är viktigt att struktur och processer fortsatt synliggörs i processen för
genomförande och uppföljning för att visa möjligheter, möjliggöra påverkan
och skapa goda förutsättningar för utveckling och lärande i länet.

Sammanfattning
Arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har pågått samtidigt som framtidsberedningen har arbetar med sitt uppdrag. Framtidsberedningen har sett att det finns behov av kunskap om den regionala utvecklingsstrategin hos länets aktörer.
Framtidsberedningens undersökning har gett värdefullt inspel som tillämpats
vid framtagningen och även för den fortsatta processen med genomförande
och revidering av den nya strategin. Detta lägger grunden för att processen
och utvecklingsarbetet ska vara inkluderande, öppet, stärka medborgarnas
tillit och förtroende och framförallt – inspirera till fortsatt dialog om Norrbottens utveckling och framtid.

Ärendet
Framtidsberedningen har i sin analys sökt svar på uppdragets frågeställning:
Vilket behov har olika aktörer inom regional utveckling när det gäller kunskap om struktur och processer, mötesplatser och påverkansmöjligheter vid
framtagningen av en ny regional utvecklingsplan (RUS)?
I uppdraget anges aktörer inom det regionala utvecklingsområdet som målgrupp, beredningen har tolkat begreppet medborgarna som företrädare för
näringsliv, organisationer, kommuner och branschföreträdare. Begreppet
medborgardialog innefattar således dialog med representanter för dessa.
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Beredningen har använt sig av möten som de har bjudit in aktörerna till,
ibland enskilt och ibland flera aktörer tillsammans. Beredningen har även
genomfört studiebesök i olika verksamheter runtom i länet. Beredningen har
i början av arbetet tagit fram frågeställningar utifrån uppdraget. Dessa har
använts som utgångspunkt vid beredningens dialoger. Dialogerna har därefter anpassats beroende på aktörernas bakgrund och huruvida de tidigare deltagit i framtagandet av RUS. Frågeställningarna är:




Hur upplever ni ert deltagande i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS)?
Varför är RUS viktig för er och er verksamhet?
Hur kan RUS-dialogen med Region Norrbotten utvecklas?

De behov som identifierats sammanfattas i nedanstående punkter:










Det finns behov av kunskap om strategins syfte och funktion. Strategin
behöver synliggöras och marknadsföras.
Det finns önskemål om möjlighet till både fysiska och digitala dialogmöten samt till möten kvällstid. Utkast på strategin bör skickas på remiss.
Det finns intresse av att få återkoppling av tidigare utvecklingsstrategi.
Vad kan vi lära av det som redan gjorts och hur kan vi bli bättre på att
lära av varandra?
Aktörerna efterfrågar regionalt ledarskap för länets utvecklingsfrågor.
Det finns behov av ökad samverkan och samordning i utvecklingsarbetet
samt ett utökat samarbete mellan kommuner.
Det finns behov av att perspektiv från hela länet får gehör i framtagandet
av strategin samt att den bidrar till att skapa förutsättningar för utveckling i hela länet.
Strategin kan fylla ett behov av nytänkande kring länets utveckling och
bidra till att synliggöra framtida möjligheter.

Pågående arbete
Region Norrbotten har arbetat fram ett förslag till regional utvecklingsstrategi för Norrbotten 2030. Strategin fastställs av regionfullmäktige i början av
2019. Strategin förankras under 2018 genom en bred remissomgång bland
länets aktörer, inspel på remissen kan lämnas fram till och med 28 september
2018.
En bred dialog har resulterat i förslaget till en ny regional utvecklingsstrategi, som lägger grunden för regionens arbete med hållbar regional utveckling. Den har upprättats utifrån analyser av de särskilda förutsättningarna för
hållbar regional tillväxt och utveckling i länet.
Den regionala utvecklingsstrategin innehåller mål och långsiktiga prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet. Förslaget har genom dialoger och
workshops utarbetats i samverkan med berörda kommuner, länsstyrelse,
andra berörda statliga myndigheter samt akademi, näringslivet och det civila
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samhällets organisationer i länet. Underlaget har förankrats i samverkansforumen Tillväxtberedningen och Regionalt Forum.
Den regionala utvecklingsstrategin ligger till grund för vilka prioriteringar
som ska göras i besluten om det regionala utvecklingskapitalet till strukturfondsprogram, tillväxtprogram och andra insatser. Den är övergripande;
andra styrande dokument, strategier, program och konkreta handlingsplaner
beaktas och kopplas till den regionala utvecklingsstrategin.
Intresset och engagemanget har varit stort för att delta i dialogen om den nya
regionala utvecklingsstrategin, som blir ett levande verktyg som ska forma
Norrbottens framtid. Region Norrbotten kommer under 2019 och framåt att
bjuda in till möten för att diskutera länets utveckling och framtid, bland annat årliga konferenser där vi tillsammans i Norrbotten kan ta del av genomförda insatser och förbereda oss för nya scenarier och händelser i omvärlden.
Nya forum och mötesplatser ska skapas för en bred dialog i hela länet och
fortlöpande kommunicera och diskutera viktiga prioriteringar och beslut.
Processen för framtagning av den regionala utvecklingsstrategin och utvecklingsarbetet har varit och ska för genomförande och revidering fortsatt
vara inkluderande, öppet, stärka medborgarnas tillit och förtroende och framförallt – inspirera till fortsatt dialog om Norrbottens utveckling och framtid.
Uppdrag
Mot bakgrund av det redovisade avser regionstyrelsen att vidta följande åtgärder:



Säkerställa att kunskap om strategins syfte och funktion synliggörs.
Säkerställa att insatser vidtas för att säkerställa olika aktörers möjlighet
att delta i den fortsatta processen med genomförande och revidering för
den regionala utvecklingsstrategin.

Uppföljning
Regionstyrelsen kommer att följa upp och rapportera vidtagna åtgärder i de
frågor som beredningen uppmärksammat på en återföringsdag 2019 för
fullmäktiges beredningar där det också finns utrymme för dialog och frågeställningar.
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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