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Protokoll från Styrgruppsmöte Brysselkontoret 2017-12-08
Deltagare styrgrupp:
Anna Fransson, Region Kronoberg
Robert Olesen, Region Kronoberg
Christina Mattisson, Region Blekinge
Ulf Nilsson, Regionförbundet Kalmar län
Therese Svensson-Stoltz, Region Halland
Övriga deltagare:
Ylva Dandanell Daveby, Linnéuniversitet
Christel Gustafsson, Region Kronoberg
Agata Uhlhorn, Region Kronoberg
Elisabeth Eriksson, Region Jönköping
Ulrika Bertilsson, Region Halland
Sven Kastö, Småland/Blekinge Brysselkontor
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län

§ 1 Inledning
Ordförande Ulf Nilsson inleder och hälsar välkomna.

§ 2 Vad av justerare
Anna Fransson utses tillsammans med ordförande att justera dagens protokoll.

§ 3 Föregående protokoll
Inga synpunkter framfördes.

§ 4 Aktuellt i Bryssel
Sven redogjorde för aktuella frågor i Bryssel.
Brexit
Toppmöte 14/12 blir avgörande för om processen kan fortskrida med
förhandlingar om vår den framtida relationen mellan Storbritannien och EU.
Hittills har processen varit smärtsam, framför allt för britterna själva.
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Vid sidan av en välkänd politiskt turbulent situation kan konsekvenserna av
osäkerheten kring framtiden ses redan nu på arbetsmarknaden. Sjukhus
rapporterar inte bara om att utländsk personal lämnar landet, utan även om
svårigheter att attrahera ny.
För Sveriges del märks effekterna av britternas förestående utträde ur EU redan
nu. Storbritannien har i många frågor varit Sveriges viktigaste allierade och i
frågor om frihandel och Euro-betydelse har andra länder kunnat flytta fram sina
positioner i det vakuum britterna lämnat efter sig. EMU-dokument från EUkommissionen föreslår en europeisk valutafond, en gemensam finansminister och
nya former av finansiellt stöd till vacklande medlemsländer. EU-kommissionen är
väl medveten om balansakten mellan de medlemsstater som önskar fördjupat
ekonomiskt samordning och de som är mer skeptiska. De skeptiska framför ofta
åsikter om att ett Europa i flera hastigheter kan var i sin ordning, men att ett
Europa i två hastigheter skapar ett A- och ett B-lag.
Tidigare i år rapporterade Stockholms Handelskammare att effekterna av Brexit
var som starkast i Småland-Blekinge-Hallandslänen på grund av vår höga
exportandel. Svenska regioner påverkas även av att en nettobidragsgivare till EU
faller ifrån. Få tror att budgethålet orsakat av britternas utträde kommer fyllas av
andra. Därmed påverkas mycket sannolikt t ex sammanhållningspolitiken med
sina för regioner så viktiga strukturfondsmedel.
Sammanhållningspolitiken
Ett samråd om utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken är nära
förestående. Betydelsen av att svara bedöms stor i ljuset av en otydlig svensk
nationell position som i dagsläget sträcker sig till budgetrestriktivitet/interreg/
glesbygdsbonus. Frågor som vi med fördel kan beakta i samrådet är hur vi tänker
kring:


Budgetnedskärningar: Var går gränsen för när nyttan av att bedriva EUprojekt är för liten?



Påverkan ifall medfinansieringsgraden går upp och vad som krävs för att
kompensera det?



ESF? Hur ser vi på om medlen lyfts ut från sammanhållningspolitiken och
läggs in i en ny centralstyrd ”socialfond”?



Om Europa2020-strategin försvinner som övergripande mål och ersätts av
FN:s hållbarhetsmål?



Om medel öronmärks för krishantering?



Om medel öronmärks för att kunna köpa in sig i Horisont2020-projekt i
fall då excellens saknas?

Ett möte mellan Backteman och svenska regionkontorschefer i Bryssel gav
anledning för svenska regioner att inte avvakta den nationella nivåns åsikt.
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Lobbyinginitiativ: Medan Regionkommitténs initiativ för stöd till
sammanhållningspolitiken ger svagt engagemang bland Europas regioner, skrider
arbetet med en uppdaterad version av 2016 års politiska deklaration som skrevs
under av 83% av Europas regioner (EU27). Det nya dokumentet förväntas bli
klart i december och avses att lämnas över till Juncker på EU-kommissionen och
andra alla EU-institutioner i januari. Eftersom det nya dokumentet i jämförelse
med 2016 års deklaration inte tar upp nya saker, behöver det inte skrivas under av
varje NUTS 2-region, istället har man, som tidigare rapporterats, enats om att 8gruppen godkänner dokumentet.
Christina informerade om att 8-gruppen haft möte med statssekreterare Hans
Dahlgren. Mötet var betydligt mer positivt än tidigare möte med statssekreterare.
Gruppen kommer att bjuda in Dambergs statssekreterare Annika Dahl till samtal i
januari. SKL:s AU har träffat finansdepartementet och det kommer att hållas
seminarium i riksdagen under januari då det finns ett stort behov av att öka
kunskapen om SHP inom regeringen.
EU:s framtida forsknings-och innovationspolitik (FP9)
Strax efter sommarledigheten förväntas EU-kommissionens förslag till EU:s
framtida F&I-politik presenteras. Av den anledningen ges nu Europas aktörer
möjlighet att ge sin syn på behoven i ett samråd som förväntas löpa mellan
januari-mars.
Denna presumtiva inriktning ger antydningar om att:


dagens pelarstruktur (Excellens, industri och sociala utmaningar) ”smälter
samman” i högre grad än innan



bredare samarbeten än vad vi har idag på regional nivå behövs för att
kunna delta i FP9



smarta specialiseringsstrategier blir viktigare än innan som samordnande
funktion internt och dörröppnare externt

Mot denna bakgrund torde FP9:s utformning vara vital för såväl lärosäten som
regionala utvecklingsenheter. Svenska regionkontor i Bryssel håller av den
anledningen på att ta fram ett gemensamt underlag som ska underlätta deltagandet
i samrådet för våra huvudmän.
Beslut: Beslutades att Småland/Blekinge/Halland ska lämna ett gemensamt
yttrande. Sven bevakar ärendet och informerar chefsgruppen om direktiven.

§ 5 Omvärldsbevakning
Brysselkontorets omvärldsbevakning är ett strategiskt beslutsdokument för
huvudmännen. Det har ”ett finger i Småland-Blekinge-Halland-jorden” och ”ett
öra mot Europa”. Dokumentet ser på vad som föranleder engagemang.
Informationen baseras på vad EU:s eller andra aktörers aktiviteter.
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Aktiviteterna kan röra sig om EU-lagstiftning, finansiering och samarbeten.
Bevakningen sorteras efter strategiska-, bevaknings- och informationsärenden.
På den europeiska arenan ser vi att trenden för att frågor angrips horisontellt.
Detta förklarar vårt att betydelsen av strategiska frågar ökar, på hemmanplan såväl
som i Bryssel. För att förstärka huvudmännens möjligheter att planera långsiktigt,
har vi i denna uppdatering lagt in presumtiva frågor, frågor som vi bedömer kan få
hög relevans det närmsta året.
Handling till ärendet var bifogat kallelsen.

§ 6 Återrapportering pågående uppdrag
OECD studierna
Småland/Blekinge/Halland
Intervjuer har genomförts med beslutsfattare under hösten. En första rapport
kommer att lämnas under januari.
Halland:
Rapporten blir officiell i mars. Har gjorts en del revideringar sedan första
rapporten och man ser mycket positivt på resultatet så här långt.
Bredband


EU programmet WIFI4EU har en första ansökningsomgång i början av 2018.
Vissa justeringar av regelverket har gjorts bl a har tidigare begränsningar till
offentliga lokaler ändrats till möjligheten att söka för även ”centers of public
life” t ex parker, torg museer mm. Möjlig summa har sänkts från 20 000EUR
till 15 000 EUR.



Förstudien; slutrapport levereras i mitten av december. Det finns en
bruttosiffraför respektive läns återstående investeringsbehov och nu pågår en
kvalitetssäkring hos kommunerna för att bättra fånga upp områden som
sannolikt kommer att byggas ut till 2020. Detta ger en mer rättvisande bild av
investeringsbehovet.

Hälsa o regional utveckling
Arbetet kommer igång efter årsskiftet. Kontaktpersonen i Halland har startat
dialogen med kontoret i Bryssel som bevakar vad som sker inom området. Temat
”Nära vård” är intressant att ta del av när vi är i Bryssel.
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§ 7 Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplan och budget var bifogad kallelsen.
För att få en logisk linje mellan våra strategiska dokument, är innehållet i
verksamhetsplanen för 2018 en tydligare konsekvens av Brysselkontorets
omvärldsbevakning och huvudmännens länsspecifika dokument. Därtill tar den
tydligare upp huvudmännens gemensamma aktiviteter på hemmaplan.
I utkast till budget för 2018 föreslogs att föra över överskott från 2017 till 2018
och att minska medlemmarnas insats för 2018. Minskningen ska beräknas utifrån
finansieringsmodellen.
Beslut: Beslutades att anta verksamhetsplan och budget 2018 inkl förslag till
hantering av överskott.

§ 8 Europaforum 2018
Handslaget ska vara genomfört till mars. De regioner som inte genomfört
handslaget till dess kallas till Stockholm 9 maj.
Beslut: Beslutades att ställa frågan till Ann Linde att delta via länk 9 maj då
Småland/Blekinge/Halland genomför Europaforum. Är inte detta möjligt får
representanter från regionen delta i Stockholm i mars.
Kontaktpersongruppen har i uppdrag att ta fram ett underlag till Handslag.

§ 9 Övriga frågor


OBS! Ändrad mötestid: 29 nov startar mötet kl 13 (istället för kl 10)



Halland har beslutat sig för att ansluta sig till samarbetet inom Lärosäten Syd
där även Blekinge ingår. Lärosäten Syd kommer att etablera ett kontor med
fast bemanning i Bryssel.



Region Skåne och Greater Copenhagen stärker samarbetet och flyttar ihop i
Bryssel.
Beslut: beslutades att bjuda in Ulrika Geeraedts till mötet i Bryssel för att
berätta om arbetet om Skånes arbete i Bryssel.



Sven kollar upp förslag på nytt hotell inför styrelsekonferensen 2018.
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§ 9 Mötet avslutas
Ordförande avslutar och tackar för mötet.

Kalmar

Växjö

Ulf Nilsson
ordförande

Anna Fransson
justerare
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