Protokoll från Styrgruppsmöte Brysselkontoret 2016-12-07
Tid:

Onsdag 7 december

Deltagare:

Styrgrupp
Anna Fransson, Region Kronoberg
Robert Olesen, Region Kronoberg
Lars Niklasson, Jönköping University
Christina Mattisson, Region Blekinge (via telefon)
Lennarth Förberg, Region Blekinge
Kalle Sandström, Landstinget Blekinge
Henric Johnson, Blekinge Tekniska Högskola
Malin Wengholm, Region Jönköpings län
Maria Frisk, Region Jönköpings län
Carina Odebrink, Region Jönköping
Stephen Hwang, Linnéuniversitet

Övriga deltagare:
Ulrika Geeraedts, Region Jönköping
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Ylva Dandanell Daveby, Linnéuniversitet
Sven Kastö, Småland/Blekinge Brysselkontor
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Ulrika Bertilsson, Region Halland

§ 1 Inledning
Anna Fransson inleder och hälsar välkomna

§ 2 Vad av justerare
Maria Frisk utses tillsammans med ordförande att justera dagens protokoll

§ 3 Föregående protokoll
Önskemål att ta upp gemensamma aktiviteter angående bredbandssatsning under
övrigt.

§ 4 På gång i Bryssel
Sven Kastö ger en rapport.
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Ny hemsida är lanserad mot bakgrund av ökad betydelse för hemsidans betydelse
i kombination med nödvändiga tekniska uppdateringar. Under maj-oktober
publicerades fler än 100 artiklar på hemsidan, varav de flesta med inriktning på
nyttan för huvudmännen och förslag på åtgärder.
Kommande val i Österrike, Italien, Nederländerna, Frankrike, Tyskland med flera
både förvånar och försvårar det europeiska samarbetet. Även valutgången i USA
kommer att påverka politiken och samarbetet i Europa. Utgången i det franska
valet anses dock vara av särskild vikt. Om EU-skeptiska Le Pen vinner
presidentvalet i vår, påverkar det inte bara inriktningen på EU:s arbete, utan även
andra medlemstaters val så som det tyska.
De svenska regionkontoren i Bryssel har ett bra samarbete med den svenska
nationella nivån. I november genomfördes överläggningar med både hälsominister
Gabriel Wikström, statssekreterare Elisabeth Backteman samt EUambassadörerna Lars Danielsson och Åsa Webber. Danielsson pratade bland
annat om att:


Sverige driver en allt tydligare linje om att det ska finnas motprestationer
från medlemstater som tar emot ekonomisk stöd, till exempel i form av
humanitär solidaritet i migrationsfrågan.



Sverige är fortsatt för budgetrestriktivitet i förhandlingarna. Sverige har
med Storbritanniens utträde förvisso tappat en viktig allierad i
budgetarbetet, men nya har tillkommit, t ex Spanien.



Frågor som rör yttre och inre hot/säkerhet ökar i betydelse, vilket leder till
ökat försvarssamarbete men ingen gemensam armé. Flera bilaterala avtal
med betydelse för migration sluts för tillfället med nyckelstater i
Nordafrika.



En viss maktförskjutning i europeiska samarbetet har skett. Medan
medlemstaternas inflytande ökat, har EU-parlamentets, EUkommissionens samt den regionala nivåns betydelse minskat.
Anledningarna är bland annat stark fokus på ”synlig nytta” med färre
lagförslag som läggs fram och ett läge där flera medlemstater motsätter sig
vissa typer av samarbete.

Uppdaterad omvärldsbevakning
Strategiska ärenden

Infrastruktur i sydöstra Sverige:
I somras fattade styrgruppen beslut om att komplettera ”Systemanalys för
Sydsveriges infrastruktur” med internationellt perspektiv. P g a föräldraledighet
ligger arbetet något efter plan, men är på gång.
Arbetskraftsförsörjning:
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Ett EU-initiativ för ökad rörlighet för forskare och studenter
implementeras i medlemstaterna under 2017.



Med bland annat USA:s ”green card” som förebild pågår ständiga
diskussioner om möjligheterna att införa ett europeiskt ”blåkort”.



EU:s ungdomsgaranti för unga arbetslösa förlängs, men inga svenska
regioner kan delta denna gång. I grunden en positiv signal om att
situationen förbättrats.



Diskussioner pågår om att EU:s program för livslångt lärande, Erasmus+,
ska får ökad budget.



Gemensamt projekt kring arbetskraftmatchning i Småland-Blekinge.
Presenteras senare.

EU-finansierade program:
Småland-Blekinge har varit synnerligen aktiva under året, främst genom
lobbyinitiativet för den framtida sammanhållningspolitiken. EU:s budget kommer
troligen att minska (stödjs av Sverige) och sammanhållningspolitiken att både
minskas och förändras kraftigt.
Betydelsen av smarta specialiseringsstrategier betonas av allt fler.
Stor enighet tycks råda kring fortsatt excellensfokus för EU:s F&I-program. Med
en snedfördelning av antal vunna projekt till nackdel för mindre välutvecklade
regioner i Europa är det dock inte otroligt att programmet vägs mot
sammanhållningspolitiken i kommande förhandlingar.
Lars Niklasson, JU, betonade att vi behöver bli bättre på att nyttja EU:s
forskningsprogram genom att arbeta smartare. Regionen behöver stärka sin
samverkan samt få ökad kunskap om varandras kompetenser och resurser.
Bevakningsärenden

Hälsa: Tidigare bild kvarstår och samarbetsbehovet står i fokus.
Cirkulär ekonomi och biokemi: Horisontella frågor. Vissa lagförslag, men i högre
grad en kraftsamling. Sverige är oroligt för flis- och pelletsuttag samt möjlighet att
stödja produktion av biodrivmedel från t ex skog.
Informationsärenden

Ett förslaget om begränsning av transfetter inom livsmedelsindustrin ligger nu på
bordet och möjlighet finns att göra vår röst hörd i en konsultation.
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§ 5 Sammanhållnings- och FoI-politiken
13 av EU:s medlemstater kammar hem 90% av F&I-programmet Horisont 2020.
Situationen för fördelningen av Horisont 2020-projekt i Sverige är liknande – inga
större förändringar sedan sjunde ramprogrammet. Naturligt för ett spetsprogram,
men spets kräver samtidigt bredd för att bygga kapacitet. Den nationella nivån i
Sverige driver linjen om fortsatt excellens/spets och att EU:s F&I-politik inte ska
blanda in sammanhållningspolitiken.
Andelen av F&I-medel från EU som utgörs av strukturfonder i Sveriges regioner
är stor. I hälften av Sveriges stukturfondspartnerskap varierar siffran mellan cirka
70-90%.
Det finns exempel på att fördelningen av svenska F&I-medel och anslag till
lärosäten är ojämn mellan Sveriges regioner. Det är av yttersta vikt att belägga
detta med fakta. Dessa fakta kan sedan användas av oss som ett
argumentationsunderlag i flera sammanhang där vi upplever att det råder en
förenklad syn på urban- och landsbygdspolitik.
Beslut: Lars Niklasson och Ulrika Geeraedts uppdrogs att ta fram fakta om F&Isituationen för att kunna bygga innovationskapacitet.

§ 6 Verksamhetsplan och budget 2017
Lars Niklasson föreslog att VP 2017 skulle kompletteras med en skrivning
angående att kontoret ska arbeta med att identifiera möjlig finansiering inom
angivna fokusområden.
Beslut: Styrgruppen beslutade att anta föreslagen verksamhetsplan och budget
med föreslaget tillägg från Lars Niklasson.

§ 7 Smart Specialisering
Punkten utgick från dagordningen och återkommer vid nästa möte.

§ 8 Rapport diverse uppdrag
Revidering av OECD studien
Helena presenterade slutlig processen för arbetet, tidplan samt slutlig budget.
Medel kommer att söka från regionala fonden. Arbetet beräknas påbörjas under
slutet av januari-början av februari.
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Kompetensförsörjning
Ulrika Geeraedts presenterade förslag på gemensamt projekt med syfte att ta fram
metod för kompetensmatchning. I projektet ska befintlig kompetens kartläggas
samt en webportal skapas. Målgrupp är bl a nyanlända med kompetens inom
yrken som ej kräver legitimation. Tanken är att genomföra 1 pilot/län inom en
bransch/ykresområde.
Ansökan ska vara ESF-rådet tillhanda i mars med beslut i juni. Om regionerna är
intresserade ska man kontakta Jelena Tupina på Region Jönköping.
Beslut: Styrgruppen beslutade att gå vidare med att undersöka möjligheten med
gemensam ansökan.
Utbyggnad av bredband
Planering klar för genomförandet av seminarium där Europeiska
Investeringsfonden ska berätta om vilka möjligheter som finns inom EIB för
utbyggnad av bredband. Målgrupp för seminariet är bredbanssamordnarna i södra
Sverige, andra tjänstemän som jobbar med frågan samt politiker.
Den gemensamma förstudien är nu klart att skicka in till regionala fonden. Beslut
väntas inom ca 1 månad.

§ 9 Brysselkontoret 2017
Samverkansavtal
Beslut: Styrgruppen beslutade att godkänna förslag till samverkansavtal
Namn och logo
Beslut: Styrgruppen beslutade att ändra kontorets namn till Småland Blekinge
Halland South Sweden och logon uppdaterades med Hallands namn.
Rekrytering av ytterligare medarbetare
Helena presenterade hur rekryteringsprocessen kommer att gå till, diskussioner
som förts i chefsgruppen och rekryteringsbolag samt slutlig kravspecifikaktioner.
En rekryteringsgrupp är tillsatt bestående av Sven, Helena och Anna-Lena.
Tidplan för rekrytering är att annonsen går ut i början av januari och intervjuer
genomförs under februari.
Styrgruppen framförde behovet av att tydliggöra krav på kunskap om EU:s
finansiella verktyg samt gärna spetskompetens inom relevant område.

§ 10 Möten 2017
Helena går ut med en Doodle-förfrågan.
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§ 11 Övriga frågor
Ulrika G lyfte med anledning av att Jönköping University tilldelats ett minskat
antal utbildningsplatser samt minskat forskningsanslag. Situationen ser
annorlunda ut för såväl BTH som för Linnéuniversitet men det finns med
anledning av tidigare diskussion om FoI politiken anledning att gemensamt ta
fram underlag som beskriver regionens situation och behov av högre utbildning
och forskningsresurser.
Beslut: styrgruppen beslutade att ett gemensamt underlag ska tas fram för att bl a
kunna användas i ett gemensamt ”upprop”. Underlaget ska synkas med det
underlag som Sven tar fram angående FoI politiken inom EU och Sverige.

§12 Mötet avslutas
Ordförande Anna Fransson avslutar och tackar deltagarna för mötet.

Anna Fransson
ordförande

Maria Frisk
justerare

