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Regionstyrelsen

Avveckling av bolaget Skåne European Office
Ordförandens förslag

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige följande:
1. Regionfullmäktige godkänner att bolaget Skåne European Office,
med säte i Belgien, går i likvidation från och med den 1 januari 2020
och att verksamheten övergår till Region Skåne vid samma tidpunkt.
2. Regionfullmäktige godkänner att kostnadsansvaret för Skåne
European Office överförs från och med den 1 januari från
regionstyrelsen till regionala utvecklingsnämnden.
3. Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att verkställa beslutet.
4. Regiondirektören får i uppdrag att undersöka möjligheterna till
samverkan kring kontoret i Bryssel med övriga medlemmar i
Regionsamverkan Syd.
Sammanfattning

Bevakningen av europeisk och nationell politikutveckling är centralt för
Skånes utveckling, då flera förutsättningar sätts på dessa styrnivåer. I det
ingår att driva ett framgångsrikt påverkansarbete, som tar tillvara skånska
intressen. Skåne behöver också vara en del av attraktiva europeiska och
internationella samarbeten och partnerskap för att upprätthålla den
internationella konkurrenskraften och skapa hållbar tillväxt i regionen.
Utgångspunkten är att utvecklingen av nya värdekedjor för tillväxt är
globala och att kunskapsbildning som krävs inte kan genereras på en plats
eller i en region. För att bättre utnyttja Region Skånes närvaro i Bryssel,
samt öka kunskapen i Region Skåne om europeiska politiska processer,
förslås verksamheten i Bryssel knytas närmare verksamheten på
hemmaplan. Detta motiverar att bolaget Skåne European Office avvecklas
och att verksamheten överförs till Region Skåne.

C:\pactdok\Regionstyrelsens arbetsutskott\2019-05-21\Avveckling av bolaget Skåne European Office\1900185___RS_Beslutsförslag.docx

Postadress: 291 89 Kristianstad
Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Telefon (växel): 044-309 30 00 Fax: 044-309 32 98
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum

2019-05-17

2 (4)

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2019-05-17
Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Skåne European Office (SEO) har sedan beslutet 2009 att inrätta kontor i
Bryssel, bedrivit verksamheten i bolagsform, med budget och
styrningsmässig koppling till Regionstyrelsen. I samband med Region
Skånes budget och verksamhetsplan 2019 beslutades att minska budgeten
för SEO samt att ge regiondirektören i uppdrag att utreda hur SEO kan
knytas närmare verksamheten på hemmaplan.
Syftet med SEO är att på plats i Bryssel bidra till tillväxt och utveckling i
Skåne genom att stärka och synliggöra Region Skåne gentemot EU:s
institutioner och andra aktörer i Bryssel, att öka intressebevakningen och
främja Skånes intressen i den europeiska policyutvecklingen, samt bistå den
egna organisationen och andra aktörer i Skåne i arbetet med EU:s fonder
och program. Ett väsentligt inslag i verksamheten är att öka kunskapen inom
Region Skåne om europeiska politiska processer och samarbeten, så att fler
verksamheter i inom olika områden kan utnyttja de finansieringsmöjligheter
som EU:s fonder och program erbjuder. Det finns skäl som talar för att
europeiska finansieringsmöjligheter och attraktiva partnerskap skulle kunna
utnyttjas bättre om verksamheten i Bryssel integrerades i verksamheten på
hemmaplan.
Förutsättningar och möjligheter
Förslaget innebär att det belgiska bolaget likvideras och att verksamheten
övergår till Regionala utvecklingsnämnden och Avdelning för regional
utveckling. Övergången av verksamheten har dock också förutsättningar att
stärka arbetet med partnerskap och EU-finansiering inom hälso- och
sjukvårdsområdet. En utredning pågår med syftet att undersöka hur en
Region Skåne-intern stödfunktion skulle kunna utformas, för att öka
regionens deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram.
Beslutet om att verksamheten övergår säkerställer att beställningen av
tjänster, i form av strategiskt arbete med internationell intressebevakning,
kan upprätthållas på önskad ambitionsnivå. Det skapar bättre förutsättningar
för att de mest centrala prioriteringarna på EU-området genomförs, att
Region Skåne deltar i de mest relevanta och attraktiva EU-partnerskapen
och att andelen utvecklingsmedel, som erhålls från de konkurrensutsatta
EU-programmen, ökar. Det gäller inte minst EU:s ramprogram för forskning
och innovation, som för perioden 2021–2027 förväntas omfatta över 100
miljarder euro.
Genom att införliva verksamheten i Bryssel i koncernkontoret kommer SEO
att medverka i för verksamheten centrala processer, såsom styrning,
budgetering och verksamhetsplanering och lämpliga fora på hemmaplan,
vilket krävs för att löpande kunna identifiera var det finns ett mervärde för
regionen att delta i politiska processer och samarbeten på EU-nivå. Det
gäller inte minst i frågor där bevaknings- och påverkansarbetet kan behöva
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bedrivas parallellt i Bryssel och Stockholm. Detta borgar för ett effektivare
arbete på EU-nivå och ett mer effektivt utnyttjande av möjligheterna på
hemmaplan.
Mottagande och beställningar
För att fullt ut utnyttja mervärdet av arbetet i Bryssel behöver
koncernkontoret utforma ett väl anpassat mottagande för beställningar av
tjänster, med tydliga in- och utgångar för särskilt prioriterade frågor i
hemmaorganisationen. I samband med övergången av verksamheten kan
detta arbete antas med förnyad energi. Det bör kunna leda till ett mer
effektivt utnyttjande av de EU-möjligheter som har tydligast mervärde för
Region Skåne, såsom ökad EU-finansiering och deltagande i ett begränsat
antal samarbeten som tydligt bidrar till de regionala utvecklingsinsatserna.
Koncernkontorets kännedom om SEO och hur man kommer i kontakt med
kontoret ska vara väl utbredd. SEO å sin sida ska fortsatt bistå i arbetet med
EU:s fonder och program, i syfte att öka kunskapen om programmen, öka
programdeltagandet i Skåne och främja en större andel erhållna EU-medel
från program som söks i konkurrens på EU-nivå. Det gäller framför allt
EU:s ramprogram för forskning och innovation, men också EU-programmen
inom exempelvis digitalisering, små och medelstora företag, transport,
kultur, utbildning och hälsa. Här till kommer även kunskap om alternativa
finansieringslösningar för regionala utvecklingsinsatser, såsom
lånefinansiering via europeiska instrument och andra typer av
finansieringsmöjligheter som kan bli aktuella på EU-nivå, för att öka
kompetensen att använda andra källor än traditionella bidrag och regional
motfinansiering.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Regionstyrelsens kostnadsansvar för Skåne European Office övergår genom
beslutet till Regionala utvecklingsnämnden från och med den 1 januari
2020. Då verksamheten i Bryssel ska fortsätta efter att Region Skåne har
övertagit den, ska även erforderliga kontrakt för kontoret övertas av Region
Skåne. Regiondirektören får därutöver i uppdrag att undersöka
möjligheterna till samverkan kring kontoret i Bryssel med övriga
medlemmar i Regionsamverkan Syd.
Juridisk bedömning

Juridisk bedömning ur arbetsrättsligt perspektiv har skett med
förhandlingschef som inte har några invändningar mot förslaget.
Miljökonsekvenser

Ärendet bedöms inte ha någon miljöpåverkan.
Samverkan med berörda fackliga organisationer

Samverkan/MBL-förhandling slutförs på regional nivå.
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Uppföljning

Beslutet följs upp i samband med att processerna för bolagslikvidation och
verksamhetsövergång genomförs.

Carl Johan Sonesson
Ordförande

Alf Jönsson
Regiondirektör
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