LANDSTINGSSTYRELSEN DEN 17 MAJ 2014

Kenneth Backgårds rapport från
Regions4greengrowth
7-9 maj genomfördes projektmöte, konferens och workshop i Sundsvall,
inom projektet Regions4greengrowth. Från Norrbotten deltog Kenneth
Backgård och Satu Norsten Manninen, Landstinget samt Fred Nordström,
Nenet.
Inledningsvis höll regionerna Flevoland och Manchester i ett seminarium
och workshop kring att skapa en DIO (development and investment
organisation). Flevoland redogjorde kring sitt arbete med en DIO och
Manchester presenterade utvecklingen av sin Sustainable Business Hub.
Båda dessa regioner har skapat en plattform för affärsutveckling och
finansiering av energiprojekt, i syfte att öka företagandet, skapa
arbetstillfällen och snabba på energiomställningen. I både dessa regioner är
offentliga och privata aktörer gemensamt partners i revolverande fonder.
Vid projektmötet avhandlades tidplan, upplägg, genomförande av
utvärderingar, kommunikation och budget.
Landstinget presenterade genomförandet av Norrbottens peer review i
oktober. De 29 april levererades ett utkast på rapporten från expertgruppen.
Nästa steg är framtagande av en aktivitetsplan och genomförandeplan för
Norrbotten.
Projektet löper övergripande enligt plan, i sin helhet, både vad gäller
genomförande av aktiviteter som budgetmässigt. Vissa förseningar i peer
review-rapporter samt aktivitetsplaner. Budgeten ligger för högt på
personalkostnader, varpå en del budgetförändringar behöver göras inom
projektet.
Projektet kommuniceras på övergripande nivå via en gemensam
projekthemsida, via deltagande på diverse europeiska konferenser och
workshops samt via ett kvartalsvist nyhetsbrev. På regional nivå
kommuniceras projektet i Norrbotten via olika nätverk samt genom
landstingets och Nenets hemsidor och nyhetsbrev.
Västernorrland läns landsting presenterade sin aktivitetsplan samt goda
exempel från Västernorrland, bland annat mljöutbildning till samtliga i
landstingets verksamhet, Västernorrlands och NoordBrabants samverkan
kring utvecklingen av pappersmassaindustrin samt Sundsvall Energis arbete
med fjärrvärme.
Vidare fick projektgruppen genom studiebesök bekanta sig med
bussterminalen för hybridbussar, Sundsvalls hamn samt snökyla-

anläggningen vid sjukhuset.
Avslutningsvis genomfördes ett grupparbete mellan Nenet och NoordBrabant, angående Norrbottens arbete med att ta fram en plattform/ett
branschråd för clean tech-sektorn, där Nenet, genom sitt ägardirektiv,
har i uppdrag att undersöka möjligheter för detta.
Kenneth Backgård
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