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§ 29

Återrapportering från Region
Norrbotten, anslag 1:1
Dnr 00858-2018

Regionutvecklingsutskottets beslut
Regionutvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen att
1. Godkänna 2017 års återrapportering av uppdraget som regionalt utvecklingsansvarig till Näringsdepartementet.

Yttrande till beslutsförslaget
Historiskt sett har det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten bedrivits i bred
samverkan med länets aktörer. Det goda samarbetet mellan aktörer har ofta
lyfts fram som en av regionens konkurrensfördelar nationellt och internationellt. När Region Norrbotten under året format arbetssätt och samverkansstrukturer har god samverkan och att arbeta brett för Norrbottens utveckling
varit vägledande.
Vid själva övergången var ledstjärnan att tredje man, dvs företag, projektägare och samarbetspartner, skulle påverkas så lite som möjligt. Bedömningen är att övergången kunde ske relativt smärtfritt med något längre handläggningstider under första månaden för att sedan vara på samma nivå som
tidigare.

Sammanfattning
Region Norrbotten har som regionalt utvecklingsansvarig till uppdrag att
förvalta statliga medel, ofta refererat till 1:1 anslaget. Uppdraget innefattar
också att samordna utvecklingsinsatser i länet och att upprätta en regional
utvecklingsstrategi.
I återrapporten till Näringsdepartementet har region Norrbotten återredovisat
sitt arbete med det regionala utvecklingsuppdraget för året 2017.

Ärendet
Region Norrbotten har sedan 1 januari 2017 det regionala utvecklingsansvaret. I uppdraget ingår att årligen återrapportera vad som gjorts inom uppdaget till Näringsdepartementet per sista februari. En rapport är inskickad med
tillägget att regionstyrelsen ska godkänna rapporten vid styrelsemötet 2 maj
2018.
Det första året som regionalt utvecklingsansvarig har varit intensivt och lärorikt för politiker, tjänstepersoner och övriga organisationen. Det arbete som
tidigare landstinget bedrev inom regional utveckling har vävts samman med
de nya uppdragen. Bedömningen är att de kompletterar varandra väl och att
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Regionen fått en större kraft och bra helhet i det regionala utvecklingsarbetet.
Historiskt sett har det regionala tillväxtarbetet i Norrbotten bedrivits i bred
samverkan med länets aktörer. Det goda samarbetet mellan aktörer har ofta
lyfts fram som en av regionens konkurrensfördelar nationellt och internationellt. När Region Norrbotten under året format arbetssätt och samverkansstrukturer har god samverkan och att arbeta brett för Norrbottens utveckling
varit vägledande.
Vid själva övergången var ledstjärnan att tredje man, dvs företag, projektägare och samarbetspartner, skulle påverkas så lite som möjligt. Bedömningen är att övergången kunde ske relativt smärtfritt med något längre handläggningstider under första månaden för att sedan vara på samma nivå som
tidigare.
Under året har 88 miljoner av det statliga anslaget betalts ut i form av projektstöd och totalt 85 miljoner kronor har beviljats för företagsstöd, varav
cirka hälften av medlen kommer från det statliga anslaget, och den andra
hälften från Eus strukturfonder.
Region Norrbotten har av Näringsdepartementet också ombetts att särskilt
redovisa insatser inom jämställd regional tillväxt, samarbete med länsstyrelsen, lärande och uppföljning, näringslivets digitalisering, stöd till kommersiell service och klimat och miljöarbetet. Dessa finns också redovisade i bilagan.

Bilagor:
Återrapport villkorsbeslut 2017
Protokollsutdrag skickas till:
Regionala utvecklingsdirektör
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