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Uppdrag att samordna arbetet med att inrätta regionala
exportcentra
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att i enlighet med vad som
närmare anges nedan samordna arbetet med att inrätta regionala
exportcentra.
Tillväxtverket får för uppdragets genomförande använda högst nio
miljoner kronor under 2016. Om behov föreligger avser regeringen
avsätta resurser för uppdraget även för år 2017 och 2018, med förbehåll
för riksdagens beslut i kommande budgetpropositioner. Kostnaderna
ska belasta utgiftsområde 24, anslaget 2:3 Exportfrämjande
verksamhet, anslagspost 7 Till regeringens disposition. Medlen
utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet.
Rekvisitionen ska ske senast den 30 juni 2016. Medel som inte har
utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2017.
Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning över använda
medel lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och
redovisningar ska hänvisa till detta regeringsbeslut.
Tillväxtverket ska senast den 28 februari 2017 redovisa genomförandet
av uppdraget till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet, enheten
för främjande och EU:s inre marknad). Redovisningen ska ta sin
utgångspunkt i de nedan uppställda målen för uppdraget, och även
innehålla Tillväxtverkets förslag om fortsatt drift efter 2017.
Skälen för regeringens beslut

I regeringens exportstrategi anges att regionala exportcentra ska
inrättas, enligt principen “en dörr in”. Syftet är att företag ska erbjudas
stöd i sin internationalisering eller exportsatsning oberoende av var i
landet de är verksamma och att underlätta för företagen att hitta rätt
bland de offentliga aktörer som på olika sätt ger stöd till
affärsutveckling och internationalisering.
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Tillväxtverket ges i uppdrag att samorda inrättandet av dessa
exportcentra. Uppdraget innebär att i samarbete med de regionalt
utvecklingsansvariga se till att exportcentra inrättas i Skåne, Västra
Götalands, Kronobergs, Östergötlands, Dalarnas och Västerbottens
län. I varje regionalt exportcentrum ska den regionalt
utvecklingsansvariga och den regionala representationen för Almi
Företagspartner AB, nätverket Enterprise Europe Network, Sveriges
export- och investeringsråd (Business Sweden), Exportkreditnämnden
och Tillväxtverket ingå i den mån sådan finns.
Samtliga insatser som sker inom ramen för uppdraget ska samordnas
mellan de ovan nämnda aktörerna. En styrgrupp på nationell nivå ska
övervaka att inrättandet av exportcentra sker i enlighet med respektive
aktörs uppdrag. Tillväxtverket ska vara sammankallande i
styrgruppen.
Där så är relevant ska den kompetens som finns hos inkubatorer och
motsvarande organisationer tillvaratas och synliggöras i
genomförandet av regionala exportcentra.
Målet ska vara att varje företag får kontakt med rätt person i rätt
organisation med sin fråga eller sitt problem inom en arbetsdag
(24 timmar), enligt principen ”en dörr in”.
Följande kriterier ska gälla:
1. I varje regionalt exportcentrum ska samtliga ovan nämnda
myndigheter och organisationer ingå, i den mån de har en
närvaro.
2. En enskild aktörs regionala representant kan tillhöra mer än ett
exportcentrum.
3. Utåtrikade aktiviteter såsom seminarier som fokuserar på
export- och internationaliseringsfrågor ska där det är möjligt
genomföras gemensamt.
4. Om flera medverkande aktörer erbjuder likartade tjänster ska
företagen ges information om alla dessa alternativ.
5. Information om de medverkande aktörernas exporttjänster i
regionen ska tillgängliggöras för företagen digitalt genom
utveckling av hemsidan verksamt.se.
6. Tjänster som tillhandahålls av andra offentligt stödda aktörer
eller regionala handelskamrar ska kunna presenteras av
regionala exportcentra, men inte enskilda privata företags eller
organisationers.
7. Utformningen av regionala exportcentra ska bygga på befintliga
regionala strukturer, med målsättningen att förbättra
samordningen mellan de regionalt medverkande aktörerna.
Fysisk samlokalisering i de utpekade regionerna ske eftersträvas
men är inte ett krav.
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Även andra län än de som här utpekas kan etablera regionala
exportcentra enligt kriterierna ovan, vilka Tillväxtverket då kan
godkänna för inkludering i samordningsuppdraget. Dessa ska dock
inte erbjudas finansiering ur medlen inom ramen för detta uppdrag.

På regeringens vägnar

Mikael Damberg
Torsten Ericsson
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