Samverkan behöver stärkas mellan region
Västerbotten och kommunerna!
Under Coronakrisen har kommuner, regionen och andra aktörer jobbat hårt för
att rädda jobb och mildra skadorna för företag och arbetsgivare i länet. Ett
mycket viktigt arbete som skett på flera fronter, på olika nivåer och där
rågångarna varit otydliga mellan olika aktörer. Det finns stora möjligheter att
utveckla samverkan då vissa kommuner upplever att regionen jobbar i ett eget
stuprör och att en strukturerad samverkan mellan regionen och kommunerna
saknas.
Region Västerbotten bör vara den aktör som har en bred överblick och kunskap
om hur det ser ut i länet. Där är en ökad samverkan ett bra verktyg för att ha
löpande kontakter med kommunerna. En stärkt samverkan med kommunernas
näringslivskontor skapar förutsättningar för resurseffektivitet och tydlighet.
Detta är inte en resursfråga utan en kulturfråga om vem som äger frågorna.
Samverkan kräver en djupgående förståelse för andras mål, arbetssätt och
behov. Om den regionala utvecklingsstrategin ska vara ledande för alla aktörer i
länet måste regionen ta ett större ansvar för att den verkställs. Detta är inte
oproblematiskt och förväntningar kan skapa utmaningar. Om förväntningarna om
hur ”motparten” i en samverkanssituation bör samverka inte uppfylls kan det
leda till besvikelse. Besvikelse leder i sin tur till organisatorisk friktion och i
värsta fall en kultur som präglas av konkurrens, rollövertagande och prestige.
För att näringslivet i Västerbotten ska få de bästa förutsättningarna så kan en
starkare samverkan mellan olika aktörer och nivåer vara en framgångsfaktor.
Regionen kan där ta ett större ansvar för att skapa denna kultur av samarbete
och samverkan. Samverkan med kommunerna då det gäller näringslivsutveckling
och regional utveckling bör därför utvecklas.

Med anledning av ovanstående föreslår jag regionfullmäktige besluta:
- att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att se över möjligheten till
ett närmare samarbete mellan regionens regionala utveckling och
kommunernas näringslivskontor/näringslivsansvarige.
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