Brysselbrevet

Nr 1, 2015

20 år sedan
I januari 1995 blev Sverige officiellt medlem i EU. 20 år senare ställer sig enligt SVT en
majoritet av befolkningen positiva till EU-medlemskapet. Hur det hade gått om vi hade valt
att stå utanför EU är det ingen som vet, men klart är att Sverige under åren har både
påverkats av och påverkat andra. Minst 60% av besluten på lokal- och regional nivå
påverkas av EU-lagstiftning och samarbetet över gränser är idag en realitet för stor som liten
ort. Samarbetena må handla om innovation för att skapa fler jobb i vårt näringsliv,
erfarenhetsutbyten för en förbättrad demensvård eller nederlänska familjer som vill satsa på
ett nytt liv i vår glesbygd; det är behov en utveckling som finns där, alldeless oavsett EU.

5 år sedan
Den förste mars 2015 är det fem år sedan Småland-Blekinges Europakontor i
Bryssel slog upp sina dörrar med målet att ta tillvara länens intressen på den
europeiska arenan för att påverka länens förutsättningar att nå en hållbar
utveckling och tillväxt.

Bakom brysselkontoret
står alla lärosäten,
regionförbund, regioner
och landsting i Småland
och Blekinge – en stark
konstellation för att
tackla
gemensamma
framtida utmaningar.

2013 genomförde Linnéuniversitetet en utvärdering av samarbetet SmålandBlekinges Brysselsamarbete. Utvärderingen sammanfattande slutsats är att
”Det är när vi gör saker tillsammans som vi är framgångsrika!” Och vid en
tillbakablick är det ofta i samarbetssituationer som vi rönt framgång:
Som när huvudmännen i Småland-Blekinge under 2011 slog sig samman med 143 andra
europeiska regioner för att rädda kvar strukturfonderna. Att vår lobbykampanj lyckades
betyder att många hundra miljoner kronor kan användas till viktig regional utveckling i våra
län under de närmsta sex åren!
Eller som när vi tillsammans med de flesta regioner i Europa protesterade mot föreslagna
regler om begränsning av offentligt stöd till regionala flygplatser. Våra flygplatser blev kvar.
Utan samarbete mellan våra län, hade vår röst i dessa frågor varit betydligt svagare, för att
inte tala om vad den hade varit utan samarbete med övriga Europa!
Huvudmännen i länen har under åren vid flera tillfällen lämnat in gemensamma
positionspapper för viktiga frågor, både till den nationella- och europeiska nivån. Med
omkring 1/10 av Sveriges befolkning i ryggen (Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg)
har vår rösts tyngd ökat. Genom att engagera oss, visar vi samtidigt upp vår kompetens, vilket
leder till ökade möjligheter att få delta i expertgrupper där beslutsförslag tas fram. Förslag
med våra åsikter och som andra senare har att ta ställning till – en vanlig process i EU.
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Även våra gemensamma insatser på hemmaplan har väckt intresse hos
andra. Ett påtagligt exempel på att vi inspirerat andra är den studie OECD
genomförde i Småland-Blekinge under 2011. Flera andra regioner har
därefter genomfört liknande studier, eller planerar att genomföra dem. För
oss själva har OECD-studien bland annat öppnat många dörrar eftersom
vi har svart på vitt på vad som behöver göras och då vi kan hänvisa till
vederhäftiga källor när vi konkurrerar om resurser med andra.
På samma sätt sneglar andra regioner mot Småland-Blekinges gemensamma EUkompetensutbildningsprojekt 2012-2013. Fler än 40 utbildningstillfällen gavs och närmare
600 tjänstemän och politiker deltog i aktiviteterna. Insatsen och spridningen av kunskapen är
unik och bidrar till att kunskapen i Småland-Blekinge om hur vi kan dra nytta av att
internationellt arbete inte är bara är knuten till ett fåtal experter.
Efter fem år är Brysselkontoret väletablerat och nyttjas väl. Brysselkontoret har utvecklats
mot att bli en naturlig mötesplats och vi tar dagligen emot besök från såväl hemmaplanen som
andra europeiska regioner. Vi får ständiga propåer från regioner som söker samarbeten med
oss och vi har goda ingångar till EU-institutionerna. Allt är med andra ord upplagt för att
Småland-Blekinge ska dra ännu större nytta av kontoret under de kommande fem åren!

Vad händer 2015?
Italien har avslutat höstens ordförandeskap för EU (i Ministerrådet, EU-institutionen där
medlemsstaterna förhandlar sinsemellan). Lettland har tagit över klubban och följs under
andra halvåret av Luxemburg. Äldre rävar som varit med om ordförandeskap, brukar
uppskatta att cirka 75% av dagordningen (under halvåret medlemsstaten är ordförande) ärvs
av föregående ordförandeskap, 20% får vikas för krishantering och endast 5% kan ägnas åt de
egna uppsatta målen. Siffrorna bygger givetvis inte på några vetenskapliga grunder och ska
alltså tas med en nypa salt. Det man kan ta med sig är dock att EU sällan utvecklas genom
hastiga beslut, utan bygger på en långsiktig förankring för att i slutändan nå godtagbara
lösningar för medlemmarna.
Viktigt för Småland-Blekinges Europakontor under 2015 blir bland annat att:




ta fram samarbeten och goda exempel för hur utmaningarna kring
arbetskraftsförsörjningen bäst tacklas
bevaka att förslagen till planerade större trafikstråk i Europa får en
lämplig sträckning för våra län
bevaka vad den digitala marknaden (ett komplement till den inre
marknaden) medför på exempelvis hälso- och forskningsområdet,
både vad gäller lagstiftning och finansiering


För mer information om
vilka områden Brysselkontoret arbetar med just
nu och varför, läs mer i
vår Omvärldsbevakning.
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Även om frågorna ovan inte skulle ge oss konkreta förslag att ta ställning genom ett ”ja eller
nej”, så är det löpande internationella arbetet med områdena på hemmaplan av största vikt.
Härigenom får vi både idéer av andra och en fingervisning om kommande beslut. Oavsett om
det rör sig om förslag som kommer som ett resultat av EU-samarbetet eller inte, handlar ju
frågorna om regional utveckling som vi arbetar med i alla fall – vi måste bara beakta den
internationella aspekten samtidigt. Goda samarbeten med andra europeiska regioner och ett
fortsatt engagemang på hemmaplanen är två avgörande faktorer för detta arbete. Styrgruppen
för Småland-Blekinge-samarbetet beslutade därför under 2014 om att fortsatta EUutbildningsinsatser på såväl hemmaplan som i Bryssel. Mer information följer.
För en bra överblick över större händelser i Bryssel, gå gärna in på vår kalender på vår
hemsida. Där kan du se när möten, Energiveckan, Open Days och andra event går av stapeln.
Sedan 1983 har EU varje år utnämnt ett tema för unionen. Avsikten är att rikta blicken mot ett
område och på så vis öka medvetenheten hos allmänheten. 2015 har röstats fram som året för
global utveckling. Förutom fattigdomsbekämpning och utvecklingsstimuli, vill man även ge
uppmärksamhet till diskriminering av kvinnor och flickor. Detta kommer att märkas genom
ett stort antal seminarier, debatter och studier som kopplas till ämnet. Men, det kan även vara
så att finansiella medel i utlysningar kopplas till samarbeten med länder i utveckling.
De senast åren har EU:s temaår haft följande fokus:
2013-14:
Medborgarna
2012:
Aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna
2011:
Frivilligarbete
2010:
Bekämpning av fattigdom och social utestängning
2009:
Kreativitet och innovation

Cirkulär ekonomi
Ett nyckelbegrepp i EU att känna till 2015:
Begreppet används i många sammanhang, men
refererar till en hållbar återanvändning av
resurser. Begreppet används även i andra
sammahang, t ex för ekonomiska modeller i
organisationer, där affärsmodeller, inspirerade
av naturens kretslopp, baseras på cirkulär
ekologisk ekologi snarare än linjära
produktionsprocesser. För industrin är tanken
väletablerad, men hur översätter den offentliga
sektorn begreppet i exempelvis regionala
utvecklingsstrategier och projektansökningar?
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