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Omvärldsstrategi för Regionförbundet i Kalmar län
Bakgrund
Globaliseringens effekter, mervärden med internationell samverkan

Omvärldens påverkan och globaliseringens effekter på regionen är stor och är i
ständig förändring. En ökad rörlighet av både individer och varor minskar
kulturella och geografiska skillnader. En snabb utveckling av IT och media gör att
avstånd krymper, men också att informationsmängden ökar och behovet av att
sålla blir större. EU är en del av vår vardag och genomsyrar en stor del av den
kommunala vardagen genom direktiv och förordningar. EU:s inre marknad är
också idag en självklarhet, men inte alltid fullt utnyttjad. Resandet ökar, både
inom Europas gränser och globalt. Trots det krävs ökad kunskap om vår omvärld.
Näringslivet måste vara mer konkurrenskraftigt och ständigt öka produktiviteten –
vi är sårbara för omvärldens förändringar som också är våra egna. En Östersjö i
dåligt skick och klimatförändringar tvingar också fram ett internationellt agerande
för att lösa gemensamma problem.
För att kunna förvalta möjligheterna och minska sårbarheten krävs en god
kunskap om omvärlden och våra styrkor och svagheter. Att samverka
internationellt är en förutsättning för denna kunskapsinhämtning. Regeringens
Globaliseringsråd konstaterar att det krävs en global näringspolitik som är mer
lokalt och globalt anpassningsbar än enbart nationellt orienterad.
Övergripande strategier och måldokument

I Regionens utvecklingsprogram (RUPEN IV) fastslås att vi ska utnyttja vårt
strategiska läge i Östersjön och att det internationella perspektivet är viktigt för
regionens näringsliv. Att skapa strategiska samarbetsallianser över geografiska
gränser såväl nationellt som internationellt är en viktig metod för att uppnå en
hållbar utveckling.
EU:s strategi för Östersjöregionen kommer också att vara vägledande för
samarbetet i regionen framöver och kommer även att påverka kommande
strukturfondsprogram och nationella planer. Regionens prioriteringar berörs av
globaliseringen och samtliga verksamhetsområden genomsyras mer eller mindre
av internationella frågor.
Aktörer och nätverk

Regionförbundet är inte ensam genomförare, utan det krävs ett aktivt deltagande
från kommuner, organisationer, akademi och näringsliv. För att hantera
tidskrävande och ibland komplexa internationella projekt av olika slag, är nätverk
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en lämplig form för utförande. Långsiktiga, konstruktiva samarbeten skapar
mervärden för regionen och är ofta en förutsättning för extern finansiering från
exempelvis EU, ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) och SIDA
Östersjöenheten. Regionförbundet är nationell nod för South Baltic, en viktig
kontaktyta för att etablera och upprätthålla samarbeten i östersjöregionen.
Regionförbundets projektkontor har stor kompetens i att hantera och bevaka
internationella projekt och program.
Ett aktivt deltagande i Euroregion Baltic (ERB) skapar också en plattform för
samarbete i Östersjöregionen, både gemensamt mellan ERB:s medlemsregioner
och bilateralt. ERB:s Internationella Sekretariatet i Elblag, Polen, ska ses och
användas som en naturlig del av Regionförbundets ordinarie kanslifunktion. Inom
ERB-samarbetet finns goda möjligheter för länets kommuner att delta i det
internationella arbetet tillsammans med Regionförbundet.
En annan viktig kontaktyta för internationella frågor är Sydsveriges Europakontor
Småland/Blekinge i Bryssel. Kontoret ska förutom att marknadsföra regionen:




Ge service till medlemmar
Arbeta med kontaktskapande verksamhet
Sköta Intressebevakning av och för regionen och dess medlemmar
prioriterade frågor
 Bevaka av relevanta program för medlemmarna
Brysselkontoret ska ses och användas som en naturlig del av Regionförbundets
ordinarie kanslifunktion.
Länets kommuner utser för närvarande kontaktpersoner i ett nätverk med syfte att
fungera som länk till Brysselkontoret. En väl fungerande hemorganisation är
nödvändig för en fungerade verksamhet i Bryssel. Ett antal arbetsgrupper inom
prioriterade verksamhets/fokusområden kommer att etableras.
Mål och principer
Det övergripande målet är att internationell samverkan skapar mervärde för
regionen i form av förbättrad miljö, affärssamverkan och marknadsföring av
regionen.
Regionförbundet är såväl en operativ genomförare av projekt och andra
aktiviteter som regionens företrädare, vilket innebär att vi fungerar som en
plattform för våra medlemmar och andra aktörer i regionen i dessa
sammanhang.
Regionförbundet ska, enligt förbundsordningen, ansvara för omvärldsbevakning,
internationell verksamhet och marknadsföring inom förbundets uppgiftsområde.
Regionförbundet ska även ansvara för insatser och samordning som skapar tillväxt
och regional utveckling. Många av dessa är av internationell karaktär och kan
exempelvis handla om näringslivsutveckling, turism, utbildning och kultur.
Genomförandet av aktiviteter med internationell prägel kan ske inom ramen för
befintliga nätverk och med ett överensstämmande förhållningssätt till strategier
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och programskrivningar. Sådana kan vara RUPEN, Regionförbundets strategi för
investeringsfrämjande verksamhet, EU:s östersjöstrategi, UD:s landrapporter,
m.fl. dokument. Internationell samverkan ska skära horisontellt genom
Regionförbundets verksamhetsplanering. Samtidigt är det viktigt att vara lyhörd
för nya prioriteringar inom nya samarbetsformer och geografier.
Nya initiativ och samarbeten bör bedömas utifrån vissa kriterier, för att på bästa
sätt göra samarbetet verkningsfullt:





Tillgänglighet (språk, transporter, transparens hos motparten)
Mervärden på lång och kort sikt
Fungerande partnerskap med regionens aktörer
Personella och finansiella resurser (medverkandes kompetens, tillgängliga
program och andra finansieringsformer)

I Regionförbundets internationella relationer ska även särskild hänsyn tas till
mänskliga rättigheter.
Regionförbundets samverkan sker främst i följande geografiska uppdelning och i
regionala partnerskap:




Globala samarbeten (Kina, Sydafrika)
EU-27 och övriga Europa
Östersjöregionen (ERB och dess medlemmar, Baltic Tangentpartnerskapet)

Internationella relationer ska vara politiskt förankrade och ska tydligt synliggöras.
Konkreta aktiviteter och åtgärder ska behandlas av styrelsen i ett separat årligt
handlingsprogram.

Handläggare: Erik Ciardi, erik.ciardi@rfkl.se, 0480-44 83 33

