Preliminärt upplägg Regionresan 2022 (version 1.5)
Österbotten, Finland, 27 – 30 september

Välkommen att följa med Region Västerbotten på Regionresan 2022, som i år går till vår grannregion i öst, Österbotten,
Finland.
Vi genomför regionresan för sjätte gången i syfte att främja samverkan mellan beslutsfattare i Västerbotten och öka
kunskapen kring regionala utvecklingsfrågor. På regionresan inbjuds kommunalråd och oppositionsråd i länets
kommuner, regionpolitiker samt ledande tjänstemän från kommunerna och regionen.
Representanter från Region Västerbottens samarbetspartners erbjuds också att delta på resan.

Om Österbotten

Österbotten är en region som liknar Västerbotten på flera sätt och som vi har ett väletablerat samarbete med i en rad
frågor. Till exempel samverkar vi kring kommunikationer över Kvarken, inom kultur och sjukvård. I Österbotten lever ca
181 000 människor. I språkligt avseende är 11 av Österbottens 15 kommuner tvåspråkiga med svenska som
majoritetsspråk; Kaskö och Vasa är tvåspråkiga med finska som majoritetsspråk.
Österbotten är känt för sin företagsamhet. Det finns en stark företagartradition och företagaranda med energi- och
livsmedelsproduktion som två av regionens främsta näringar. Regionalt utvecklingsansvar ligger hos Österbottens
förbund och sjukvårdsansvar hos Vasa sjukvårdsdistrikt.

Programförslag:
27 september:
Aurora avgår 16.45, gemensam buss avgår från Operaplan, 15.30.
Under båtresan har vi gemensam genomgång av besöken i Österbotten. Vi äter även av Auroras
uppskattade skärgårdsbuffé. Buss till hotellet i Vasa.
28 september:
Välkomna till Österbotten
Deltagande från Österbottens förbund
Det här är Österbotten
Internationalisering/ Export
Digitalisation Academy, samarbete mellan flera högskolor, m.m.
Besök hos Närpes stad
Fokus på frågor om:
Integration/ arbetskraftsinvandring
Livsmedelsproduktion i kommunen
Representationsmiddag med politisk ledning och tjänstemannaledning för Österbottens förbund,
landskapsstyrelsen och sjukvårdsdistriktets styrelse.

29 september:
Besök Vasa sjukvårdsdistrikt med fokus på:
Ansvarsfördelning mellan region och kommuner med anledning av sjukvårdsreformen
Framtida investeringar och strategier för sjukhuset
Prioriteringar för vården i Österbotten för att möta dagens välfärdsutmaningar och
demografiska utveckling.
Besök vid Wasa Teater
Nyrenoverade Wasa teater spelar pjäser på svenska och välkomnar de som vill från
delegationen på ett besök för att få informera om sin verksamhet.
Delegationsmiddag
30 september:
Buss avgår från hotellet 07.00
Frukost på Aurora

Boka resa och hotell
Vi kommer att ha ett färdigt upplägg för resa och boende.
Resa
Båt, Aurora
Det gemensamma resealternativet är färjan från Umeå till Vasa.
Utresa tisdagen den:
27 september från Umeå/Holmsund kl.16.45 (svensk tid). Ankomst till Vasa kl.21.15 (finsk tid).
Återresa fredagen den:
30 september från Vasa kl.08.00 (finsk tid) och ankomst till Umeå kl.10.30 (svensk tid).
Kostnader
Den organisation som du representerar står för rese- och boendekostnader.
Region Västerbotten står för gemensamma kostnader som måltider, transport på plats och
konferenskostnader.

Praktiska frågor:
Anders Sellström

Strateg på enheten externa relationer och strategisk platsutveckling vid Region Västerbotten
+46705401212
anders.sellstrom@regionvasterbotten.se

Andra frågor:
Thomas Hartman

Chef enheten för externa relationer och strategisk platsutveckling vid Region Västerbotten
+46706664995 thomas.hartman@regionvasterbotten.se

