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1. Regionala samverkansrådet uppdrag och uppgifter 
Regionala samverkansrådet ska bidra till en hållbar regional utveckling i Västernorrland genom 
att: 

• bidra med en fördjupad samordning av kommunsektorns (kommunernas och 
regionens) prioriteringar och insatser vad gäller det regionala utvecklingsarbetet 

• vara en mötesplats och kontaktyta mellan kommun- och regionföreträdare i regionala 
utvecklingsfrågor 

• vara ett instrument för samråd och samverkan i det regionala utvecklingsarbetet 
• utifrån mål och prioriteringar samt principer för regional utveckling utgöra det samlade 

regionala ledarskapet i genomförande av länets regionala utvecklingsstrategi (RUS) ”Ett 
Västernorrland”. 

Regionala samverkansrådets uppgifter är bland annat: 
• att utgöra ett vägledande organ för regionala utvecklingsfrågor och strategiska 

processer. Detta inkluderar strategiska frågor inom det regionala utvecklingsarbetet; 
RUS, den regionala transportinfrastrukturplaneringen, frågor inom ramen för andra 
regionala strategier, planer och program samt förberedande prioriteringsdiskussioner 
inom EU:s strukturfonder mm 

• att bidra till formulering av gemensamma regionala ställningstaganden i nationellt och 
internationellt påverkansarbete 

• att vara en samlad regional röst inför prioriteringar i regionala utvecklingsfrågor, till 
exempel vid utformning av gemensamma projekt och andra initiativ 

• att vara ett forum för regional omvärlds- och intressebevakning och bidra till en 
gemensam kunskapshöjning om den regionala utvecklingspolitiken och regionala 
prioriteringar utifrån nationella satsningar. 

2. Regionala samverkansrådets sammansättning 
Regionala samverkansrådet ska ha följande sammansättning: 

• förtroendevalda i majoritet och opposition från varje kommun 
• förtroendevalda i majoritet och opposition från Region Västernorrland 
• tjänstepersonstöd (regiondirektör, regional utvecklingsdirektör, kommunförbundets 

förbundsdirektör samt länets samtliga kommunchefer). 
  

Länsstyrelsen Västernorrlands högsta ledning, landshövding och länsråd, adjungeras till 
regionala samverkansrådets möten, utifrån sin myndighetsroll, som förvaltande myndighet för 
landsbygdsprogrammet och utifrån statlig samordning mellan nationella myndigheter med 
uppdrag att medverka i det regionala utvecklingsarbetet. 
 
Till regionala samverkansrådets möten kommer föredragande att bjudas in enligt fastställd 
dagordning.  
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3. Regionala samverkansrådets koppling till den politiska ledningen i 
Region Västernorrland 

Region Västernorrland är regionalt utvecklingsansvarig aktör i Västernorrland. Nämnden för 
Hållbar utveckling (NHU) är ansvarig nämnd för förvaltningen Regional utveckling (RU) som på 
tjänstepersonnivå ansvarar för de regionala utvecklingsfrågorna. Utöver ansvaret hos NHU 
beslutas många av de regionala utvecklingsfrågorna, enligt reglemente, av Regionstyrelsen (RS) 
och bereds då för beslut i regionala utvecklingsutskottet (RUU). 
 
Det är Region Västernorrlands ståndpunkt att det regionala utvecklingsarbetet kräver 
samverkan mellan ett stort antal lokala, regionala och nationella aktörer. För Region 
Västernorrland är det därför av stor vikt att det finns en nära koppling mellan den politiska 
organisationen och Regionala samverkansrådet, där samverkansrådet blir vägledande i en rad 
strategiska samverkansfrågor. Regionala samverkansrådet ska utöver detta också utgöra ett 
forum för information, dialog och återkoppling av det regionala utvecklingsarbetet, de dialoger 
som Region Västernorrland för på nationell nivå inom en rad politiska sakområden samt utgöra 
avstämningsyta för pågående remisshantering samt aktuella och planerade regeringsuppdrag. 
 
Regionstyrelsens ordförande är ordförande i Regionala samverkansrådet. 

4. Stora samverkansrådet – ett bredare dialogforum 
Inom ramen för det regionala utvecklingsarbetet finns behov av på strategisk nivå regelbundet 
föra dialog mellan en rad aktörer som i sina uppdrag arbetar med regional utveckling, vilket 
utöver kommuner och länsstyrelsen bland andra innefattar nationella myndigheter, universitet 
och näringslivsfrämjande organisationer. Dessa aktörer bjuds två till tre gånger per år in till ett 
bredare regionalt partnerskap: Stora samverkansrådet.  
 
Stora samverkansrådets uppgifter utgår från Regionala samverkansrådets uppgifter, se punkt 1, 
och innefattar bland annat att diskutera, prioritera och följa upp regionala satsningar, inte minst 
inom ramen för de europeiska finansieringsprogrammen (Europeiska regionala 
utvecklingsfonden (ERUF) och InterReg, Europeiska socialfonden (ESF), Landsbygdsprogrammet 
samt Havs- och fiskerifonden. 
 
Till Stora samverkansrådet inbjuds aktörer med uppdrag i det regionala utvecklingsarbetet och 
den europeiska sammanhållningspolitiken, vilket utöver kommuner och länsstyrelsen bland 
andra innefattar nationella myndigheter, universitet, näringslivsfrämjande organisationer, 
intresseorganisationer och representanter från civilsamhällets aktörer.  
 
Regionala samverkansrådets möten 
Regionala samverkansrådet föreslås träffas sex gånger per år, varav ett lunch-lunchmöte. 
Regionala samverkansrådets möten samordnas tidsmässigt med kommunförbundets 
styrelsemöten samt beslutande organ i kommuner och regionen.  
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Regionala samverkansrådets möten ska protokollföras. Region Västernorrland samordnar och 
erbjuder sekretariats- och kansliresurser till samverkansrådens möten. Regionala 
samverkansrådets ordförande bjuder in till rådets möten.  
 
I syfte att tydliggöra mötesstruktur och möjliggöra förberedelsearbete i respektive deltagande 
organisation ska bakgrundsinformation samt förslagsprotokoll skickas ut tillsammans med 
inbjudan och agenda, efter förarbete i beredningsgruppen. Ledamöter ska, genom 
förberedelsearbete i respektive hemmaorganisation, bidra till att gemensamma 
ställningstaganden eller prioriteringar kan göras.  
 
Det ska framgå av inbjudan och agendan vilka programpunkter där ställningstagande förväntas 
samt vilka som utgör informations- och dialogpunkter. Till detta kommer ärendebeskrivningar 
samt eventuella bilagor att finnas bilagda, samt i förekommande fall ett förslag till beslut. 
I och med att Regionala samverkansrådet är rådgivande kommer beslut att formuleras som 
rekommendationer, exempelvis ”Regionala samverkansrådet tillstyrker”, ”Regionala 
samverkansrådet ställer sig bakom förslag” till alternativt ”yttrande över…” 
 
Arvoden och ersättningar från Region Västernorrland för deltagande i Regionala respektive 
Stora samverkansrådet utgår endast till regionens företrädare, utifrån gällande regelverk. 
Berörda aktörer och organisationer erbjuds ingå i råden inom ramen för ordinarie uppdrag och 
ansvar samt svarar för de egna omkostnaderna för detta. 

5. Beredningsgruppen – ett förstärkt tjänstepersonstöd för 
flernivåsamverkan 

För att säkerställa förankring på lokal och regional nivå ska en gemensam beredning inför 
Regionala samverkansrådet genomföras. Regional utvecklingsdirektör sammankallar till 
beredande möten med utsedd ledande tjänsteperson med ansvar för regionala 
utvecklingsfrågor i respektive kommun och adjungerad organisation. Inför möten i Stora 
samverkansrådet inbjuds Mittuniversitetet att ingå i beredningsgruppen. 
 
Representanter i beredningsgruppen har, tillsammans med Region Västernorrlands och 
Länsstyrelsens tjänstepersoner, ett gemensamt uppdrag att lyfta aktuella frågor som respektive 
aktör önskar att ta upp i Regionala samverkansrådet.  

6. Hur lyfts frågor till Regionala samverkansrådet? 
I enlighet med Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi ”Ett Västernorrland” ska det 
regionala utvecklingsarbetet ske med utgångspunkt från funktionell samverkan. Detta innebär 
ett utmaningsdrivet arbetssätt där utmaningar sätts i fokus och aktörer samt utpekade 
expertkunskaper eller funktioner inbjuds att bidra till lösningar utifrån roller, ansvar och 
kompetensområden. 
 
Kommunerna och länsstyrelsen lyfter frågor till samverkansrådets agenda genom 
beredningsgruppen. Region Västernorrland ansvarar för att, genom sekretariatsfunktion 
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säkerställa att andra aktörer på lokal, regional och nationell nivå har möjlighet att aktualisera 
frågor till Regionala samverkansrådets möten. 

7. Strategisk arbetsplan  
Utöver den regionala utvecklingsstrategin (RUS) finns en rad obligatoriska strategier, planer och 
program som förtydligar regionala och lokala prioriteringar i syfte att nå resultat i det regionala 
utvecklingsarbetet. Därutöver ska Regionala samverkansrådet, i enlighet med RUS, ta fram en 
strategisk arbetsplan, i syfte att säkerställa att insatser görs i enlighet med regionala mål och 
prioriteringar. Denna plan kan innefatta specifika och kompletterande insatser där Regionala 
samverkansrådet vill sätta särskilt fokus under en viss tidsperiod.  

8. Översyn av den regionala utvecklingsstrategin 
Den regionala utvecklingsstrategin ska enligt förordning (2017:583) om regionalt tillväxtarbete 
ses över varje mandatperiod. Region Västernorrland har för avsikt att, i dialog med Regionala 
samverkansrådet, initiera när översyn ska göras. 

9.  Utmaningsdriven samverkan – ett arbetssätt 
Under framtagandet av Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi ”Ett Västernorrland” har 
översyn av tidigare samverkansstrukturer gjorts i syfte att forma ett mer tids- och 
resurseffektivt arbetssätt för regional samverkan.  
 
För att möjliggöra planering och gemensamma prioriteringar i det regionala utvecklingsarbetet 
är det angeläget att alla aktörer bidrar till att fånga upp aktuella processer och tematiska frågor 
som är under beredning och arbete lokalt, regionalt och nationellt under året. Detta rör inte 
minst övergripande och återkommande strategiska processer. 
 
Utgångspunkten för utmaningsdriven samverkan är att vi gemensamt sätter aktuell utmaning i 
centrum och utifrån det identifierar vilka perspektiv som behöver belysas och vilka aktörer som 
kan bidra till lösningen på många gånger komplexa samhällsutmaningar.  
 
Det finns i länet ett antal funktionella grupperingar, med syfte att skapa mellanorganisatoriska, 
kollegiala mervärden, som kan adresseras för att belysa aktuell frågeställning. I annat fall ska 
berörda aktörer och funktioner bjudas in till riktade arbetsmöten i syfte att säkerställa att olika 
perspektiv synliggörs med ambition att gemensamt hitta former för regionala lösningar. 
 
Principerna för regional utveckling och ambitionen om funktionell samverkan oavsett geografi, i 
enlighet med RUS, ska utgöra utgångspunkt. 

10.  Omställning till hållbar regional utveckling 
Målet för politikområdet har ställts om i syfte att bidra till omställning till hållbar regional 
utveckling i alla delar av landet. Regionala samverkansrådet kommer att ha en avgörande roll i 
det omställningsarbete som Region Västernorrland, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, 
uppdras av Regeringen att säkerställa. 
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Detta ligger i linje med RUS ambition att utgå från Agenda 2030 och bidra till hållbarhet i 
samtliga dimensioner (ekonomiskt, socialt och miljömässigt).  
 
Ledamöter i Regionala samverkansrådet kommer därför, inom ramen för RUS och det nationella 
uppdraget ”Vägar till hållbar utveckling” erbjudas kunskapshöjande insatser.  
 
Omställning till hållbar regional utveckling förutsätter också att ledamöter i Regionala 
samverkansrådet, i enlighet med RUS, utgör ett modigt regionalt ledarskap och säkerställer en 
arena där målkonflikter lyfts för dialog och gemensamma ställningstaganden. Detta i syfte att 
säkerställa RUS gemensamma vision för Västernorrlands utveckling: Ett Västernorrland – 
handlingskraft, livskraft och naturkraft. Tillsammans för människors och företags växtkraft, i en 
hälsosam livsmiljö för framtida generationer.  
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Bilaga: Illustrationer över utmaningsdriven samverkan, arbetssätt under 
utveckling 
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