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Medfinansiering av Regional förnyelse
2018-2020
Dnr 04432-2017

Förslag till beslut
1. Projektet Regional förnyelse beviljas 10 000 tkr i finansiering, under
förutsättning att övriga finansiärer bidrar så att förväntade resultat kan
uppnås.
2. Medlen anvisas ur 1:1 anslaget med 10 000 tkr för 2017.
3. Region Norrbottens riktlinjer för bidrag ska följas.

Yttrande till beslutsförslaget
Samverkan mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och Länsstyrelsen Norrbottens län med rapporter och analyser av frågor viktiga för
länet är positivt och ger en bred bas för länets utveckling.
En regions förmåga att stärka konkurrenskraft på lång sikt handlar om att
målinriktat arbeta med de möjligheter och utmaningar som finns i regionen.
Det handlar exempelvis om att utveckla nya tankesätt för att stärka entreprenörskap, nyföretagande och innovationer. Regionala utvecklingsförmågan är
inte enbart beroende av hur väl regionala aktörer agerar, utan även av förmågan att samspela med omvärlden.

Sammanfattning
För att åstadkomma en fortsatt framgångsrik utveckling av Norrbotten behövs löpande kunskap om var länet befinner sig idag och översikt över länets
styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En kvalificerad omvärldsbevakning
behövs för att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för länet. Regional
förnyelse är en förutsättning att arbeta med strategier så som regional utvecklingsstrategin (RUS) eller med Regional innovationsstrategin (RIS).
Alla rapporter publiceras på regionens hemsida norrbotten.se.
Syftet med Regional förnyelse är att öka kunskaperna om Norrbottens
förutsättningar och behov samt utveckla och stärka universitetets roll i
innovationssystemet. Genom samverkan mellan Luleå tekniska universitet,
Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten ska länets förutsättningar
och möjligheter i viktiga regionala, nationella och internationella tillväxtoch utvecklingsfrågor stärkas. Det ger ökad tyngd och utväxling på den
regionala arenan.

Ärendet
Genomförande
Samverkan/dialog mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet och
Länsstyrelsen i Norrbottens län ger parterna ökade möjligheter att stärka sina
roller och i samverkan agera i viktiga utvecklingsfrågor. Det ger ökad tyngd
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och utväxling på den regionala arenan. Dialogen om prioriteringar behöver
utvecklas ytterligare och konkretisera parternas strategiska kort- och långsiktiga agerande både nationellt och regionalt.
Inom arbetspaket ett, Regional förståelse, kommer kvalificerad omvärldsbevakning och analys tas fram med syfte att stärka den långsiktiga konkurrenskraften för länet, samt arbeta med att utveckla policyrelevant kunskap kopplat till regional tillväxt. Arbetspaket två, Strategiska utvecklingsområden och
internationalisering, avser att stärka upp olika svagheter så som:











Infrastruktursvagheter. Tillgång till fungerande infrastruktur är avgörande för en effektiv minnovationsverksamhet. Via projektet kommer
det att finnas möjligheter att göra investeringar i vetenskaplig/teknisk infrastruktur för att stärka universitetets forskningsområden.
Resurssvagheter. Tillgång till rätt kompetenser och förmågor vid rätt
tillfälle är avgörande för att ett innovationssystem ska vara tillräckligt
dynamiskt och flexibelt för att möta förändrade omvärldsförutsättningar
Att se över vad som är viktigt i framtiden och tidigarelägga satsningar
inom de strategiska utvecklingsområdena som ligger inom Regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Att stimulera samverkan mellan forskningsmiljöerna. Näringslivet bör
vara involverat i forskningsmiljöerna dels för att tillvarata forskningens
resultat, men även för att ställa krav på forskningen.
Att satsa för att stärka universitetets roll i att arbeta med och tillvarata
innovationer
Att stödja kontinuerlig kompetensutveckling och all slags innovation i
små och medelstora företag.

Finansiering
Luleå tekniska universitet söker projektfinansiering från Region Norrbotten
med 10 000 000 kronor. Projektets totala budget är 22 000 tkr och projekttiden är 2018-01-01 till 2020-12-31.
Övriga medfinansiärer

Belopp (tkr)

Region Norrbotten

10 000

Luleå tekniska universitet

11 000

Länsstyrelsen i Norrbotten

1 000

Total projektbudget

22 000

Förväntade resultat av projektet
Projektet väntas bidra till att stärka regionens konkurrenskraft genom att
innovationssystemet stärks, samt att dialogen mellan Region Norrbotten,
Luleå tekniska universitet och Länsstyrelsen i Norrbottens län utvecklas.
Detta väntas leda till bättre kunskapsunderlag för prioriteringar av strategiska utvecklingsfrågor i regionen. Projektet väntas även bidra till att stärka
regionens konkurrenskraft genom att universitets roll i innovationssystemet
stärks samt att dialogen mellan regionen, länsstyrelsen och universitetet.
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Detta väntas leda till bättre kunskapsunderlag för prioriteringar av strategiska utvecklingsfrågor i länet
Protokollsutdrag skickas till:
Regional utvecklingsdirektör
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