Rapport från läranderesa till London
med Invest in Norrbotten
Landstinget driver projektet Invest in Norrbotten tillsammans med tolv av
länets kommuner. Projektet avslutas den 30 juni 2012. Som ett led i att
kommunalråd, kommunchefer och näringslivschefer från länets kommuner
samt politiker och tjänstemän från landstinget ska få större insikt i vad som
krävs för att bedriva ett investeringsfrämjande arbete framgångsrikt i framtiden arrangerades en läranderesa till London 25-27 april 2012.
Från landstinget deltog Agneta Granström (MP), Anders Öberg (S), Mattias
Karlsson (M), Dan Ankarholm (NS), Jens Sundström (FP) och Stefan Tornberg (C). Som tjänstemän deltog Kurt-Åke Hammarstedt och Johan Sjökvist
samt Jörgen Eriksson och Göran Littorin från projektet. Övriga deltagare var
kommunalråd, kommunchefer och näringslivschefer från de flesta av länets
kommuner. Jokkmokk, Arjeplog och Pajala kommuner var inte representerade.
Bakgrund

Affärsvärlden blir mer och mer internationell, företagsverksamheter flyttar
och därför behöver Norrbotten fylla på med nya investeringar och etableringar ur ett globalt perspektiv. Projektet Invest in Norrbotten har ett regionalt uppdrag att locka internationella investerare och etablerare till Norrbotten
och dess kommuner. Invest in Norrbotten paketerar och jobbar med införsäljning av Norrbottens unika affärsmöjligheter och med att koppla ihop internationellt kapital med norrbottniska företag som har en ambition att växa.
På det sättet bidrar Invest in Norrbotten till tillväxt i kommunerna. Kommunernas näringslivsavdelningar behöver bli bättre på att jobba proaktivt med
att locka internationella investerare till Norrbotten. Den internationella konkurrensen om investeringar och etableringar är tuff. Norrbotten tävlar på
samma arena som exempelvis Storbritannien, Hong Kong, Dubai och München. Det gäller för oss själva att bli bättre på att berätta om Norrbottens
unika affärsmöjligheter. Och att jobba mer proaktivt för att locka internationella investerare till Norrbotten, på kommunal nivå, tillsammans med regional nivå och som en del av den nationella nivån.
Läranderesans program

Under tre intensiva dagar på plats i London fick delegationen dels höra och
träffa personer med lång erfarenhet av investeringsfrämjande arbete, dels
direkt av investerare höra vad som krävs för att locka investeringar och etableringar till Norrbotten.
Programmet bestod av följande inslag:
An introduction to the UK market
Annika Goodwille, Executive Chairman at Goodwille
Mikael Angesjö, Svenska Handelskammaren
International Best Practice: The changing face of investment promotion
David Parker – Head of Investment Promotion, The Hong Kong Economic
and Trade Office, London
Raul Kharbanda, Head of Research, UK Trade and Investment
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Carlos Bronzatto, CEO, World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)
Perspectives on Business Location Sweden
Jens Thomassen, Director, HG Capital
Santosh Hejmadi, Managing Director, Market Gurus Dubai
Jonas Lundström, Northland Resources
Kenneth Roberts, CEO, Britannia Mining
The next generation of investment promotion
Clive Vokes, Director, Market Scoping International och Invest in Norrbottens agent i Storbritannien.
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