Kenneth Backgård, rapport från Nationellt forum
13 april och 11 maj 2012
Nationella forum för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning är regeringens forum för dialog med den regionala nivån, kring
långsiktiga och strategiska, frågor av betydelse för regional tillväxt.
Nationellt forum 12 april

På nationellt forum den 12 april deltog statssekreterare Peter Honeth (åt utbildningsminister Jan Björklund), med ansvar för högre utbildning och
forskning och berättar om arbetet med forsknings- och innovationspropositionen.
Forskningsproposition läggas vart fjärde år. Från och med förra gången även
innovation. Prop. Kommer i oktober. Ev. en del i budgeten i september.
Tre syften med proppen:
1. Bättre kvalitet i forskningen
2. Bättre samhällsnytta
3. Ökad effektivitet
Kort: Sverige har bra forskning men tappar, svag återväxt av internationellt
ledande forskning, låg rörligheter internationellt mellan lärosäten och mellan
akademi och omvärld, dåliga karriärmöjligheter för yngre forskare, svenska
paradoxen (=mycket innovation men lite output) inte längre giltig.
Därefter medverkade statssekreterare Oscar Wåglund Söderström (åt EUminister Birgitta Ohlsson) och gav en uppdatering om genomförande av
EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi Europa 2020 i Sverige.
Strategin innebär att vi strävar mot:
- Smart tillväxt,
- Hållbar tillväxt, och
- Tillväxt för alla
Fem mål har satts upp för hela EU som tar sikte på de olika utmaningarna.
I Sverige har man i förhållande till EU-målen satt ambitiösare mål för
sysselsättning, FoU och miljö/klimat. Utbildningsmålet är i princip lika som
på europanivå medan fattigdomsmålet bytts ut mot ett mål som handlar om
arbetslösheten.
På eftermiddagen tar statssekreterare Marita Ljung upp handlingsplanen för
en jämställd regional tillväxt 2012-2014 och efter det för vi dialog om kapitalförsörjningsfrågorna.
Mål att kvinnor ha samma tillgång till inflytande i tillväxtarbetet och resurser
i tillväxtarbetet som män. Handlingsplanen omfattar jämställdhet inom fyra
åtgärdsområden; resursutnyttjande och entreprenörskap, demokrati, ökad
innovation och kopplat till attraktivitet.
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Dagen avslutas med aktuella frågor i det pågående arbetet med den framtida
sammanhållningspolitiken.
Nationellt forum 11 maj

Vid Nationellt forum den 11 maj deltog näringsminister Annie Lööf. I fokus
för mötet var länsuppdraget och prioriteringar i det regionala tillväxtarbetet
och attraktionskraft Sverige. Annie Lööf inledde med att betona Nationellt
forum som en viktig mötesplats för dialog.
Gällande länsuppdraget och prioriteringar för det regionala tillväxtarbetet
menade den nationella nivån att av alla inlämnade underlag så är några
punkter tydligt gemensamma. Ni beskriver det som utmaningar och möjligheter
• Infrastruktur
• Kompetensförsörjning och sysselsättning
• Näringsliv och forskning
• Attraktivitet och livsmiljö
Kommande möten i höst bör fokusera på Sammanhållningspolitiken och
andra aktuella frågor är näringsliv och företagande, entreprenörskap och internationaliseringen. Energi och klimat samt mellankommunal planering,
utvecklingsplanering på kommunal och regional nivå.
/Kenneth Backgård
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