Workshop 2014-11-05: Mer effekt i tillväxtarbetet

Nyckelord som uppkom under dagen:

Funktionalitet, Flernivåstyre, flernivåsamverkan, Kunskap om systemet,
Intressentanalys, Tillit, Mandat, Organisationsförändring, Ledarskap, Delegation,
Guldpokaler, Tålamod, Uthållighet, Samhandling
Platsen unika förutsättningar – funktionalitet och attraktivitet, 4 års cykler som
förrycker flernivåstyret, Storstad – liten stad, bara marknad – ingen marknad,
Entreprenörskap och mod i arbetet med flernivåstyre, Allianser och rivalitet mellan
kommuner i flernivåstyre, Generationsfrågan vid sättet att analysera, Försvars-, natur-,
energi-, näringslivsintressen på kollisionskurs om platsen som resurs
Hur åstadkommer vi ett effektivare arbete, råd/hälsningar:







Finna bättre former och/för att bli mer snabbfotade
Börja med en fråga (utmaning och åtgärd)
Lyhördhet – hur sker flernivåsamverkan
Stort mod och ledarskap
Kunskap (varför viktigt) och roller (vid ny politik)




Tydliga roller och ansvar, tydlig i styrning och fördelning (nationell)
Resurser för genomförande av flernivåstyre; förvaltningslogik,
utvecklingslogik (nationell)
Utveckla dialogen med regionala nivån (nationell)
Tydlighet i roller, ansvar och fördelning (nationell)
Analyskapacitet och kunskapsförmedling (nationell)
Vägledande nationell strategi – uppföljning (nationell)
Sverigebygget – konsekvenser (nationell)

































Involvera lokala nivån – en utmaning; roller och ledarskap, krävs regional
samordning och aktiv dialog med kommunerna, koppla ihop regional tillväxt
och ÖP (regional)
Fortsätta driva processen för att förverkliga RUS (regional)
Bättre analyskapacitet (regional)
Bättre samordning med nationella myndigheter (regional)
Dialog (regional)
Dialogen med kommunen måste stärkas, organisatoriska förändringar och ett
strukturerat arbete (regional)
Bättre kapacitet, analys och processtöd (regional)
Bra kvalité på framtagandet och genomförandet av RUS och RUP (regional)
Dialog om flernivåstyrning inom länet/regionen med fokus på hur som främst
involverar lokal och regional nivå (regional)
Ansvarsfördelning; kommunal – regional, regionala frågor går utanför
kommunala kärnfrågor (regional)
Påvisa/informera drivkrafter för involvera aktörer i arbetet (regional)
Utveckla samverkansformer med andra aktörer (regional)
Gör egna lokala utvecklingsplaner utifrån Europa 2020 och RUS (lokal)
Se ”sin” del i systemet – vad tillför ”vi” i systemet. Arbeta fram sin egen
analys för att kunna docka in mot övriga (lokal)
Samordning men också specialisering (lokal)
Politiker måste ta ledarroll (tjänstemän pådrivare) (lokal)
Kontinuitet över mandatperioderna (lokal)
Analysera och ta fram aktörer som behövs (lokal)
Resurser och kompetens lokalt (lokal)
Kunskap om regionala planer – hur jackar vi ihop ÖP/RUS (lokal)
Kommunikation lokalt. Hur få hela bilden (lokal)
Kompetensförsörjning, höja kunskapen – utbildning (lokal)
Prioriterar resurser (lokal)
Politiskt engagemang – utmaningen; hinna vara med på alla olika arenor,
kunskapsuppbyggnad, roller, ansvar, tillit och långsiktighet (lokal)

/vid pennan Helena Gidlöf

