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1. Inledning

1.1   Bakgrund till utv�rderingsuppdraget

P� uppdrag har EuroFutures AB genomf�rt en utv�rdering av North Swedens
verksamhet. Utv�rderingen har utf�rts under januari och februari �r 2003 av Olof
Linde och Clas Engstr�m. Bakgrunden till det genomf�rda arbetet �r att North
Sweden i dagsl�get �r organiserat som ett projekt som tidsm�ssigt l�per ut den 31
december �r 2003. F�religgande utredning �r ett underlag f�r beslut om framtida
verksamhet och dess utformning. Utv�rderingen har ett brett fokus p� North Swedens
verksamhet.

Metodologiskt fokuserar utv�rderingen p� fyra analyssteg: M�lanalys (m�len och
m�lgruppens relevans f�r verksamheten), Process och genomf�randeanalys (konkret
genomf�rande och organisation analyseras mer i detalj i dessa avsnitt), Resultat- och
effektanalys (Slutsatser kring vad som �stadkommits), Analys av framtida
verksamhet (f�rslag avseende fortsatt verksamhet).

1.2    Material och intervjuer

Som grundlag f�r slutsatser och intervjuer har EuroFutures AB samlat in material.
F�r det f�rsta har skriftligt bakgrundsmaterial genomg�tts (Verksamhetsrapporter,
handlingsplaner och bakgrundsdokument m.m.) F�r det andra har intervjuer
genomf�rts, totalt 20 stycken. F�retr�dare f�r samtliga huvudm�n samt all personal i
organisationen har intervjuats (se intervjulista i bilaga). Slutligen har en st�rre enk�t
genomf�rts med att antal ÓkunderÓ i Norr- och V�sterbotten. Enk�ten har besvarats
av kommunalr�d, n�ringslivssekreterare, prefekter p� universitetens institutioner
samt ordf�rande i F�retagarnas Riksorganisations lokalf�reningar. Enk�ten genom-
f�rdes som en internetenk�t och sammanlagt gavs 162 personer m�jlighet att besvara
enk�ten. Svarsfrekvens blev efter en p�minnelse 49 procent.

Dispositionen i f�religgande rapport f�ljer de fyra analysstegen, m�lanalys, process-
och genomf�randeanalys, resultat och effektanalys och slutligen l�mnas rekom-
mendationer inf�r framtiden. I redog�relsen v�vs den insamlade information fr�n de
tre olika k�llorna successivt in.

1.3    Kort bakgrundsbeskrivning av North Swedens verksamhet

North Sweden �r Norr- och V�sterbottens representationskontor, eller regionkontor, i
Bryssel. Organisationen har fyra heltidsanst�llda varav tv� i Bryssel, en i Lule� och
en i Ume�. Dessutom arbetar man ofta med stipendiater och praktikanter som belyser
specifika fr�gest�llningar under en begr�nsad tidsperiod. Administrativt �r verksam-
heten en del av Norrlandsfonden.

De heltidsanst�llda arbetar i dagsl�get enligt en funktionsuppdelning d�r var och en
ansvarar f�r vissa sakfr�gor. Det h�r betyder att handl�ggarna har kunnat f�rdjupa sig
inom sina respektive kompetensomr�den. Handl�ggarna p� hemmakontoren arbetar
s�ledes idag direkt mot Bryssel inom sina fr�gor och �r i mindre utstr�ckning �n
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tidigare informationskontor som enbart agerar p� hemmaplan. Omv�nt s� �r ocks�
personalen i Bryssel p� plats mer i regionerna �n tidigare.

Verksamheten har bedrivits under fem �r. Budget uppgick f�r �r 2003 till 5 900 000
kronor varav kostnader f�r l�ner och resor svarar f�r 3 540 000 kronor.
Verksamheten leds av en styrelse med sju personer som p� �rbasis sammanst�ller
�gardirektiven fr�n de 14 huvudm�nnen till den �rliga verksamhetsplanen.

North Sweden arbete �r i dagsl�get indelad i en matris med f�ljande sju sakomr�den:

•  Framtida styrelseformer i EU,
•  Den framtida regionalpolitiken,
•  Nordlig dimension, Barentspolitiken och EU:s utvidgning,
•  Milj�
•  Kommunikation
•  Industriell f�rnyelse, strukturomvandling och forskning
•  �vrigt

Inom vart och ett av sakomr�dena arbetar organisationen med tre huvudsakliga
uppgifter: Intressebevakning, strategi- och kompetensutveckling, samt program- och
projektbevakning,
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2. M�lanalys

2.1    M�l och roll

Vid utv�rderingen av North Swedens verksamhet �ren 1997-1999 framkom att det
fanns en r�tt diffus och splittrad bild hos huvudm�nnen om organisationens roll och
m�ls�ttning. Idag kan vi konstatera att det finns en bred enighet kring North Swedens
roll och �vergripande m�l hos huvudm�nnen. De sammanfaller enligt intervjuerna
med huvudm�nnen i tre huvudomr�den som kan exemplifieras genom f�ljande
kommentarer:

-  Óatt knyta ihop Norrland med Bryssel Ð vara v�rt �ra i EU och f�ra hem
informationÓ

- Óatt vara n�tverksbyggare och skapa en v�g in mot kommissionen Ð hj�lpa
oss att synas p� den internationella arenan.Ó

-  Óatt st�dja oss p� hemmaplan Ð i diskussioner, hur strategier och
lobbyarbete ska byggas uppÓ.

North Swedens uttalade roller att fungera som Ókontaktl�nk mellan regionen och
BrysselÓ, Óatt st�rka n�tverkenÓ och Óatt st�rka samarbetet p� hemmaplanÓ upplevs
s�ledes vara v�l f�rankrat hos huvudm�nnen. Kopplingen till den �vergripande
m�ls�ttningen k�nns ocks� adekvat Ð Óatt Norrbotten och V�sterbotten ska bli en
aktiv och kompetent region i EuropasamarbetetÓ.

D�remot kan man fr�ga sig vad inneb�rden �r i att vara en aktiv och kompetent
region?  N�r �r man det? H�r upplever vi att det finns olika tolkningar.  �ven om
man �r �verens om de �vergripande m�len s� framtr�der att olika huvudm�n ofta har
egna f�rv�ntningar och tolkningar av m�lens inneb�rd. Med den ut�kade
huvudmannakretsen med universiteten och f�retagarorganisationerna, blir detta �n
mer p�tagligt. Man kan se detta som en mognadsfas f�r organisationen, d�r det nu
kan vara l�ge att ta ett steg till med m�lbilden genom att f�rs�ka konkretisera
inneb�rden av de tv� delarna -  aktiv och kompetent. Genom detta tror vi att
verksamheten kan bli �nnu tydligare ut�t, men  ocks� att det kan bidra till att klarg�ra
vissa sp�nningar som kan ligga i skilda f�rv�ntningar hos olika huvudm�n p� vad
verksamheten ska ge p� kort och l�ngre sikt.

Tv� delar som kan fungera som nycklar i dessa sammanhang �r att North Sweden b�r
tydligg�ra att deras arbete syftar till att skapa f�ruts�ttningar f�r verksamhet i
regionen, samt att �ka f�rst�elsen f�r regionens problem och m�jligheter i Bryssel
och Stockholm.

2.2    M�lgrupper

North Sweden anv�nder sig av en bred och ganska allm�n definition av sin
m�lgrupp: det �r organisationer, myndigheter, f�retag och universitet i regionen. I
och med �garbreddningen med n�ringslivsorganisationerna och universiteten s� har
man blivit en mer t�ckande akt�r i regionen, vilket �kar m�jligheten att kunna bli den
uttalade Ókugge f�r regionens utvecklingsarbeteÓ som man satt upp som m�l att vara.
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Trots den breda definitionen ser huvudm�nnen det naturligt att North Sweden ska
arbeta f�r �garna och tycker inte att man ÓmissarÓ andra akt�rer utanf�r denna grupp.
Det �r ocks� genom dem som arbetet i allra h�gsta grad bedrivs. Vi bed�mer att den
allm�nna m�lgruppsdefinitionen fungerar bra, men vill samtidigt peka p� att
huvudm�nnen i viss m�n fungerar som ett filter till �vriga akt�rer.

Breddningen av huvudmannakretsen har ocks� inneburit krav och �nskem�l p� nya
aktiviteter och kanske delvis �ndrat fokus. Det har tagit tid f�r universiteten och
n�ringslivsorganisationerna att hitta sina roller gentemot North Sweden. Det �r
tydligt att detta varit sv�rast mot n�ringslivet, d�r det finns en viss frustration �ver att
North Sweden inte n�r ut till f�retagen i regionen. Vi bed�mer att detta till stor del
fortfarande handlar om skilda f�rv�ntningar p� vad North Sweden ska g�ra. Det
kopplar ocks� tydligt till behovet av mer konkreta m�lbilder som po�ngterades ovan.
Vi ser att F�retagarnas Riksorganisation och Handelskammarens roll mer ligger i att
vara ÓpolicymakersÓ och f�retr�da n�ringslivet i regionen p� det startegiska planet,
inte fr�mst p� projektniv� eller genom att f� med f�retag i projekt. Universiteten har
kommit lite l�ngre. De har b�ttre organisatoriska f�ruts�ttningar och b�rjar l�ngsamt
hitta en struktur internt och mot North Sweden f�r att f� ut mer av EU och
ramprogrammen.

�ven med en bredare huvudmannagrupp - och d�rmed st�rre direkt m�lgrupp - s�
finns det en ganska tydlig bild hos samtliga intervjuade att North Swedens
tyngdpunkt fortsatt ligger mot kommunerna och den politiska sf�ren med intres-
sebevakning och lobbying.

V�rt enda till�gg till diskussionen om m�lgrupper �r att North Sweden bara har pekat
ut m�lgrupper p� hemmaplan. Eftersom m�lgruppen mer eller mindre blivit entydigt
med huvudm�nnen, s� tror vi att det kan finna en styrka i att ocks� b�rja definiera
m�lgrupper p� EU-arenan och i Bryssel. S�dana finns redan i praktiken i det
operativa arbetet. Mottagarkompetensen b�rjar bli s� stark p� hemmaplan att det �r
mot Bryssel och EU som fokus alltmer ska ligga. Vi tror att det ligger en ganska stor
pedagogisk po�ng i att b�rja se North Sweden och m�lgrupperna hemma som en
enhet och att man ist�llet l�gger kraft p� att peka ut de mest centrala m�lgrupperna i
Bryssel f�r regionen. Det �r sedan dessa regionens kraft och aktiviteter ska
koordineras mot. Detta �r inte minst viktigt att g�ra om man vill �ka n�rvaron av
regionens politiker och h�gre tj�nstem�n i olika beslutsorgan i Bryssel.
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3. Process och genomf�rande

3.1    Tre huvuduppgifter

North Sweden arbetar idag genom de tre omr�dena: Intressebevakning, Strategi- och
kompetensutveckling, samt Program- och projektbevakning.

Det finns ett tydlig f�rskjutning i arbetsfokus under de senaste �ren j�mf�rt med den
f�rsta perioden. I b�rjan handlade det mer om att informera i regionen och s�tta
regionen p� kartan med st�rre projekt. Idag arbetar man mindre med projekt p�
hemmaplan men har ist�llet b�rjat bli mer synliga i Bryssel. Under denna period har
North Swedens arbete f�tt en mer tydlig inriktning mot det strategiska arbetet,
intressebevakning och lobbying. En viktig orsak att man kunnat minska fokus p�
program och projektverksamhet anses till stor del bero p� att mottagarkompetensen i
regionen h�jts. En stor del av program- och projektbevakning sk�ts ocks� idag
genom hemsidan som f�r bra kritik och har en h�g bes�ksfrekvens.

B�de inriktningen p� de tre omr�dena och f�rskjutningen av fokus bed�ms som riktig
av huvudm�nnen. Den politiska sf�ren har dock l�ttare att se den direkta nyttan av att
tyngd l�ggs p� lobbying, direktiv och lagstiftning som kan ber�ra regionen i
framtiden. Intressebevakning och lobbying har tagit en stor del av North Swedens
resurser under perioden, inte minst genom arbetet med den framtida regional-
politiken.

En grov uppskattning om hur North Swedens tidsm�ssiga resurser f�rdelar sig mellan
omr�dena �r att ca 40 % ligger p� strategier och kompetens, 40 % p� intresse-
bevakning och �terst�ende 20 % p� programbevakning.

Det finns en stor samst�mmighet hos huvudm�nnen kring vikten av att det
strategiska arbetet utvecklas ytterligare i regionen och att n�tverken mot EU st�rks.
North Sweden anses h�r ha en viktig roll f�r att �ka kompetensen, och f�r att formera
samarbeten i regionen och i f�rl�ngningen kunna arbeta strategiskt mot EU.

Det r�der s�ledes en bred enighet om att dagens drivna linje �r riktig. Det man dock
kan fr�ga sig �r om det i forts�ttningen finns en given f�rdel och logik i att dela in
verksamheten i de tre huvuduppgifter. I och med den �kade kunskapsniv�n p�
hemmaplan s� blir det naturligt att de strategiska fr�gorna f�r �kat fokus. Det kr�vs
strategi- och kompetensutveckling b�de f�r att bedriva det politiska arbetet och f�r
att rigga bra projekt p� hemmaplan. Det blir d�rmed l�tt s� att omr�det  Óstrategi- och
kompetensutvecklingÓ i realiteten glider in i de �vriga tv�.

Genom intervjuerna kan vi alltmer se att det man vill att North Sweden ska verka f�r
handlar dels om den politiska dimensionen d�r lobbying blir allt mer central, och dels
om konkreta program och projekt inom omr�den d�r regionen har spetskompetens
och inom program som �r nya och ok�nda i regionen. Det �r d� m�jligt att strategi-
och kompetensutveckling ist�llet ska ses som det verktyg man anv�nder sig av f�r att
n� framg�ng inom b�gge dessa omr�den.
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3.2    Verksamhetens sakomr�den

De tre uppgifterna kan betraktas som arbetss�tt som sedan v�vs in i olika grad i de
sakomr�den som North Sweden arbetar med. Den allm�nna bed�mningen �r att dessa
t�cker in det som huvudm�nnen i stora drag betraktar som viktigt. De �r breda men
det finns ocks� en k�nsla av bra flexibilitet d�r inneh�llet och fokus �ndras med EU:s
agenda.

Den framtida regionalpolitiken har haft ett naturligt stort fokus i regionen under
perioden. Detta arbete tillsammans med kommunikationsfr�gorna �r de omr�den som
tydligast sticker ut i intervjuerna och d�r man bed�mer att North Sweden spelar en
viktig roll f�r regionen.

Milj�omr�det tillsammans med n�ringslivsomr�det och forskning ses ocks� som
mycket angel�gna ur strategisk synpunkt. Det har d�remot funnits fler fr�getecken
kring den direkta nyttan med den Nordliga dimension och Framtidskonventet. Delvis
kopplat till detta n�mns ocks� Barentsregionen. N�gra st�ller sig fr�gan om det �r
strategiskt r�tt att rikta s� mycket fokus och kraft h�r, n�r det mesta sker inom EU
och inte minst kopplat till de nya ans�karl�nderna.

Inom N�ringslivsomr�det och forskning finns det en bred enighet hos huvudm�nnen
om behovet att kunna prioritera inom regionen. Det anses r�tt att arbeta med
strategier samlat f�r hela regionen, utg�ende fr�n ett Triple Helix-perspektiv. Flera
trycker p� att detta �r enda s�ttet att f� utdelning i Bryssel. En enad hemmafront ger
argumenten en st�rre tyngd. Sv�righeten ligger i att kunna samla sig internt. H�r
anses North Sweden spela en viktig roll b�de som samordnade och strategisk part i
flera fall, inte minst �ver l�nsgr�nser.

Vi vill uppm�rksamma risken i att �mnesomr�dena blir f�r breda, i takt med att
agendan �ndras eller fokus f�rskjuts s� �r det lika viktigt att v�ga prioritera bort
gamla omr�den och sl�ppa in nya i North Swedens verksamhetsplan. Detta anser vi
vara en central nyckel f�r framg�ng f�r att en s� pass slimmad organisation som
North Sweden ska kunna fungera.

3.3    Bed�mning av genomf�rande

Vi kan konstatera att den sammantagna bilden �r att huvudm�nnen �r n�jda med
North Swedens genomf�rande och f�rm�ga att l�sa uppgifterna. Fr�n personalens
sida ser man ocks� att kompetensen hos huvudm�nnen �kad markant �ver tiden,
vilket de ser som en viktig orsak till att dialogen blivit skarpare och mer konstruktiv
mellan huvudm�nnen och personalen. Initiativen �kar fr�n huvudm�nnen �ven om
den allm�nna bilden fortfarande �r att det �r North Sweden som driver det mesta
arbetet p� hemmaplan. I n�sta steg handlar det framf�rallt om att regionen m�ste
f�rflytta positionerna till Bryssel -  visionen ska vara att Bryssel ocks� ska bli
hemmaarena f�r regionens politiker.

Det finns en devis inom politiken som vi tycker passar v�l in i North Swedens s�tt att
arbeta. Den �r att Ópoltik och lobby till 90 % handlar om hemarbeteÓ. North Swedens
arbete g�r i m�ngt och mycket ut p� att delta och n�tverka aktivt i hemmaregionen
f�r att skapa samsyn och i f�rl�ngningen f�rhandlingsplattformar gentemot svenska
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staten eller Bryssel. Detta g�r man i m�nga olika former och det �r avg�rande att
organisationen r�r sig ledigt inom regionen. Det finns idag en bild av North Sweden
som en neutral regional akt�r d�r ovanliga samarbeten �r m�jligt.

I denna utv�rdering har  vi inte sett att det funnits behov av att detaljstudera alla
aktiviteter som genomf�rts inom ramen f�r North Sweden under den g�ngna
perioden. Det viktigaste sk�let �r att samtliga huvudm�nnen upplever att
verksamheten fungerat bra �ver lag. Hade det funnits fr�getecken kring denna helhet
eller genomf�randet inom n�got speciellt omr�de hade det varit st�rre anledning att
g�ra en djupare aktivitetsanalys och hur man anv�nt sina resurser. Ytterligare ett
praktiskt sk�l �r att denna information inte funnits enkelt sammanst�lld i dagsl�get
inom organisationen

Ett bra s�tt att f�nga upp hur genomf�randet sett ut �r om man kan koppla aktiviteter
inom olika omr�den mot nedlagd tid och resurser. De anst�llda har idag inget krav p�
sig att f�ra n�gon form av tidsredovisning, men detta �r n�got som vi tycker att man
b�r fundera �ver vid en forts�ttning. I denna utv�rdering fanns mindre anledning att
g�ra en f�rdjupad genomf�rande- och aktivitetsanalys, medan det kan vara mer
angel�get i framtiden. En form av resurs- och tidsredovisning kopplat till olika
aktivitetsomr�den skulle underl�tta detta betydligt. Detta ska ocks� ses som ett st�d
f�r de som arbetar att gentemot huvudm�nnen faktiskt kunna peka p� var
organisationen l�gger sin tid och resurser, vilket skulle kunna redovisas i de �rliga
verksamhetsber�ttelserna.

3.4    Organisation

Organisationen fungerar bra i dagsl�get. B�de enk�t och intervjuer ger vid handen att
organisationen funnit sina former och att det arbete som utf�rs i Bryssel och p�
hemmaplan utf�rs kompetent och p� ett tillfredst�llande s�tt. Naturligtvis s� finns det
synpunkter p� detaljer och �sikter om hur organisationen arbetar men det best�ende
intrycket fr�n utv�rderingen �r att huvudm�n och kunder �r n�jda med den
verksamhet som bidrivs liksom dess organisatoriska former inom ramen f�r North
Sweden.

Ett andra konstaterande �r att med nuvarande arbetsuppgifter, sakomr�den och
f�rv�ntningar fr�n huvudm�nnen �r organisationen dimensionering n�dv�ndig f�r att
l�sa den �lagda uppgiften. Utredningens bed�mning �r s�lunda att det inte g�r att dra
ner p� verksamheten utan att antalet uppgifter minskar. Arbetsbelastningen p�
personalen �r relativt h�g men bed�ms av personalen sj�lv som rimlig. Ingen av
huvudm�nnen har heller direkt uttryckt en �nskan om att dra ned p� verksamheten,
tv�rtom s� finns det flera av huvudm�nnen som uttrycker �nskan om att n�rvaron p�
den internationella arenan f�r de tv� regionerna snarare m�ste �ka �n minska i
framtiden.

V�r bed�mning �r vidare att organisationens personella f�rdelning med tv� heltider i
Bryssel samt en i Ume� respektive Lule� �r en bra f�rdelning. Med tanke p� att
arbetet med tiden blivit alltmer politiskt och lobbyinriktat �r n�rvaron i Bryssel
likav�l som en god f�rankring p� hemmaplan helt n�dv�ndig. Som vi varit inne p�
tidigare kan man endast p�verka en fr�gest�llning p� ett framg�ngsrikt s�tt f�rst n�r
man har en enad hemmafront. P�verkan kan bara �stadkommas genom en god
f�rst�else av de aktuella sakfr�gorna b�de p� hemmaplan och i Bryssel. Att
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f�rdelningen mellan Brysselverksamhet och hemmaverksamhet idag tycks vara
rimlig understryks ocks� av intervjuerna. De flesta representanter f�r huvudm�nnen
bed�mer f�rdelningen som rimlig, n�gra vill f�rst�rka i Bryssel medan andra vill
f�rst�rka p� hemmaplan. Detta sagt vill vi dock po�ngtera att om verksamheten skall
ut�kas och st�rkas personellt s� �r det sannolikt i Bryssel.

Den satsning som organisationen gjort som inneb�r att olika handl�ggare tilldelats
vissa �mnesomr�den bed�mer vi vidare som lyckad av flera olika sk�l. Som tidigare
n�mns ger det personalen mj�lighet att f�rdjupa sig kompetensm�ssigt, f�rst�elsen
f�r fr�gorna och deras hantering i b�de Bryssel och p� hemmaplan har �kat i
organisationen. Som en f�ljd av detta har ocks� North Swedens legitimitet �kat, b�de
gentemot organisationer i Bryssel och Stockholm samt mot relevanta akt�rer i Norr-
och V�sterbotten. Organisationen har genom denna satsning blivit betydligt
intressantare som motpart och medspelare �t b�da h�ll. Dessutom bed�mer vi att
sakindelningen bidrar till att skapa ett l�ns�vergripande t�nkande. Varje �mne
hanteras av en person f�r b�da l�nens r�kning. Nackdelen kan f�rst�s vara att
handl�ggarna riskerar att f� mindre kontakt med relevanta akt�rer i Ódet andra l�netÓ.
V�r bed�mning �r dock att denna problematik i huvudsak kunnat hanteras p� ett
tillfredsst�llande s�tt, det �r dock n�got som kontinuerligt m�ste uppm�rksammas av
personalen.

Om huvudm�nnen beslutar sig f�r att f�rl�nga verksamheten efter 2003 �rs utg�ng
finns enligt utredningens uppfattning f�ruts�ttningar f�r kunna bibeh�lla personalen.
Personalen upplever sj�lva arbetet som stimulerande och intressant och tycker att den
interna organisationen av arbetet fungerar v�l i dagsl�get.

3.5    Styrelsen

Styrelsearbetet fungerar i huvudsak p� ett tillfredst�llande s�tt. Att inte alla
huvudm�n �r representerade, utan bara sju stycken har accepterats som arbetsmetod.
Huvudmannaintervjuerna ger ocks� vid handen att styrelsen lyckas med att
sammanv�ga de olika huvudm�nnens olika �gardirektiv till en fungerande
verksamhetsplan. Norrlandsfonden bed�ms vidare vara en korrekt akt�rer f�r
ordf�randeposten framf�rallt mot bakgrund att organisationen �r geografiskt neutral
och kan bidra till att fr�mja det l�ns�vergripande arbetss�ttet.

Det finns dock synpunkter fr�n huvudm�nnen p� ett par omr�den n�r det g�ller
styrelsearbetet. F�r det f�rsta upplevs informationen fr�n styrelsen som knapph�ndig.
Det finns en �nskan, i synnerhet bland huvudm�n som inte representeras i styrelsen,
om mer utf�rlig information om vad som diskuterats och �r aktuellt inom
organisationen. F�r det andra har det funnits en tendens till att styrelsem�tena ibland
kommit att anta karakt�ren av informationsm�te d�r personalen informerar
huvudm�nnen och d�r den strategiska diskussionen blir marginell. Till en del kan det
h�r f�rklaras genom att personalen har st�rre k�nnedom om aktuella sakfr�gor �n
styrelseledam�terna Ð som inte besitter samma specialistkompetens. Till en del kan
det ocks� f�rklaras genom att dagordningarna inf�r styrelsens m�ten inte anses
komma i tillr�ckligt god tid f�r att hinna f�rankra en �sikt i den egna organisationen.
En tydligare agenda f�r m�tena med beslutspunkter som kommer i mycket god tid �r
s�ledes ett �nskem�l som l�ggs fram av flera huvudm�n.
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F�r att f�rb�ttra m�jligheterna till mer strategisk diskussion och specialistkunskap
skulle man kunna komplettera styrelsen med exempelvis tv� externa experter som �r
specialister p� EU och dess beslutsapparat. Experterna beh�ver i s�dana fall inte
n�dv�ndigtvis komma fr�n regionen. Styrelsen skulle d� komma att p�minna mer om
en sedvanlig bolagsstyrelse.

3.6    �garr�det och Europaforum

�garr�det har funnit sina former och fungerar i nul�get bra. Utv�rderingens
bed�mning �r dessutom att det kommit att bli en fungerande arena f�r dialog �ver
l�nsgr�nsen, vilket inte minst varit v�sentligt. Att verksamheten som helhet funnit
sina former kan ocks� utl�sas av att �gardirektiven som l�ggs fram p� �garr�det med
tiden kommit att j�mkas samman och blivit alltmer homogena.

EuropaForum har tillkommit under �r 2001 och �r ett dialogforum f�r tj�nstem�n och
politiker i de fyra nordligaste l�nen. Sakfr�gem�ssigt har diskussionen fokuserats p�
fr�gor r�rande EU:s framtida regionalpolitik. Forumet har haft stor betydelse f�r
North Sweden inte minst f�r att det givit genklang i Bryssel och gemensamma
positionspapper givit en god plattform f�r lobbyarbetet. Dessutom har regionernas
politiker kommit att bli mer kunniga i EU-fr�gor, bl.a. genom det s.k.
rapport�rsskapet. Det h�r �r betydelsefullt eftersom politikerna mer aktivt kan delta i
den politiska delen av lobbyarbetet Ð vilket �r n�dv�ndigt f�r att n� resultat. Ett
konstaterande som b�r g�ras �r att North Sweden rent operativt drar ett tyngre lass �n
Midsweden i detta arbete. V�sternorrland och J�mtland f�r s�ledes en del draghj�lp
via North Sweden i det rent praktiska arbete som f�ljer i sp�ren p� Europaforum,
m�jligen skulle man h�r kunna �ppna f�r k�p av tj�nster fr�n de tv� mellan-
norrl�ndska l�nen
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4. Resultat- och effektanalys

Effekt- och resultatm�tning av en organisation som arbetar fr�mst med att p�verka
f�ruts�ttningar och politiska beslut som r�r regioner �r minst sagt komplex. Huruvida
North Sweden har p�verkat den ena eller den andra formuleringen i ett svenska
positionspapper fr�n regeringen eller ett kommissionsdokument kommer alltid att
vara en fr�ga om sk�nsm�ssig bed�mning. Dessutom �r det i n�sta steg vanskligt att
avg�ra hur den aktuella skrivningsf�r�ndringen p�verkat f�ruts�ttningarna f�r
verksamhet i Norr- och V�sterbotten och inte minst hur detta kan v�rderas ur
monet�r synvinkel.

V�r effektutv�rdering baseras d�rf�r i huvudsak p� mjuka v�rderingar fr�n
huvudm�nnen (intervjuerna) och kunderna (enk�tsvaren).

F�rst och fr�mst kan det konstateras att organisationen anses bidra positivt till
kompetens och kunnande om EU i regionen. Kompetensbasen i de tv� l�nen har �kat
markant sedan den f�rra utv�rderingen. North Sweden har d�rmed kommit att bidra
till att g�ra regionen mer kompetent som ing�r i den �vergripande m�ls�ttningen.

Ocks� aktiviteten har �kat i regionen i Europafr�gor, inte minst �r Europaforum ett
tecken p� detta. Huvudm�nnen och de organisationer de representerar ser
Europafr�gorna som allt viktigare och en prioritering av dessa fr�gor under senare �r
�r tydligt. En brasklapp �r dock att aktiviteter fr�n huvudm�nnens sida direkt i
Bryssel fortfarande �r f�r f�. Ett st�rre direkt deltagande i olika arbetsgrupper och
paneuropeiska organisationer �r �nskv�rt fr�n huvudm�nnens m.fl. sida.

North Sweden har ocks� blivit en neutral arena f�r l�ns�vergripande strategiska
diskussioner. Den rollen �r en viktig effekt eftersom det �r ett av f� fora d�r
utvecklings- och framtidsfr�gor diskuteras p� ett �vergripande plan, p� kontinuerlig
basis, med en bred krets av partnerskapet representerat. En konkret effekt av detta �r
ocks� att regionerna f�rm�tt att samla sig i vissa specifika fr�gor som exempelvis
regionalpolitik och kommunikationer.

N�tverken b�de i Bryssel och p� hemmaplan har ocks� vuxit sedan det f�rra
utv�rderingstillf�llet. Idag konstaterar m�nga att Óv�nnernaÓ och kontaktl�nkarna
b�de i Bryssel och Stockholm blivit fler. North Sweden har ocks� blivit en akt�r som
man r�knar med Ð speciellt inom hj�rtefr�gorna Ð b�de i Bryssel och i
regeringskansliet. Man finns s�ledes med p� kartan inom bl.a. regionalpolitiken och
kommunikationsfr�gorna. �ven p� hemmaplan bjuds representanter in som en
naturligt sparringpartner inom vissa sakfr�geomr�den. Denna viktiga effekt bed�ms
vara n�ra kopplad till att �mnesomr�dena delats upp p� handl�ggarna, vilket som
helhet ocks� gjort organisationen mer kompetent.

Ett omr�de d�r effektdiskussionen �r s�rskilt intressant �r inom utveckling av
n�ringslivet i regionerna. Utredningens uppfattning �r att det North Sweden
framf�rallt kan bidra med �r att s�ka f�rb�ttra m�jligheterna att driva f�retag i
regionen p� l�ng sikt. F�rv�ntningsbilden fr�n n�ringslivet har kanske mer speglats
av deltagande i enskilda konkreta projekt fr�n f�retagens sida, vilket ocks� �r en del
av arbetet. V�r uppfattning �r dock att den v�sentliga effekten av arbetet handlar om
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att p�verka f�ruts�ttningarna f�r att driva verksamhet. N�ringslivsorganisationernas
roll blir d�rmed att vara med och avg�ra vilka regelverk och fr�gor som b�r p�verkas
och som har betydelse f�r regionen. Denna uppfattning h�ller successivt p� att v�xa
fram hos n�ringslivets organisationer vilket �r bra. En n�dv�ndig byggsten f�r att
detta arbetss�tt skall fungera �r dock att de offentliga akt�rerna och inte minst
politikerna v�gar lyssna och ta h�nsyn till n�ringslivsorganisationernas �sikter.
Organisationerna m�ste bli en likv�rdig partner i policysammanhang vid
f�rankringen av hur det regionala utvecklingsarbetet skall bedrivas.
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5. Slutsatser och rekommendationer f�r framtiden

I de f�ljande kommer vi i punktform att sl� fast de huvudsakliga slutsatserna fr�n
utredningen, samt ge en del f�rslag och rekommendationer inf�r en fortsatt
verksamhet.

5.1    Generella slutsatser

•  Verksamheten b�r forts�tta efter 31 december 2003
•  Det finns en bred samsyn kring behovet av en forts�ttning p� North Swedens

verksamhet i regionen.
•  Verksamheten fungerar bra idag.
•  Nuvarande omfattning p� verksamheten �r n�dv�ndig f�r att uppfylla

huvudm�nnens f�rv�ntningar
•  Det �r centralt att organisationen finns representerade personellt b�de i Bryssel

och p� hemmaplan i de b�gge l�nen.

5.2    Om m�l och m�lgrupper

•  North Swedens �vergripande m�l och roll �r bra.
•  Det finns dock behov av att komplettera och konkretisera m�len n�got.

Framf�rallt kopplat till begreppsparen Ð aktiv och kompetent.
•  Ett kompletterande m�l b�r vara att Óskapa f�ruts�ttningar f�r verksamhet i

regionenÓ. Med en s�dan utg�ngspunkt b�r f�retagsorganisationerna mera
betrakta sin roll som ÓpolicymakersÓ i regionen.

•  Det finns en stor f�rdel och styrka i det breda huvudmannaskapet i North
Sweden. Det ger ocks� st�rre legitimitet i arbetet mot m�lgrupperna b�de p�
hemmaplan och i Bryssel.

•  I en f�rl�ngning bed�mer vi att det skulle ligga en styrka i att North Sweden �ven
definierade olika m�lgrupper i Bryssel. Detta f�r att tydligg�ra p� hemmaarenan
vilka som �r de centrala motakt�rerna i de lobbyarbete som bedrivs. Det skulle
framf�rallt vara en f�rdel vad g�ller att koordinera politikers och tj�nstem�ns
aktiviteter i Bryssel.

5.3    Om inriktning

•  Det finns synergier f�r North Sweden att fortsatt arbeta t�tt med lobbying och
den politiska niv�n, och med den mer konkreta projekt- och programniv�n.

•  Det strategiska arbetet har blivit viktigare p� hemmaplan och samtidigt blir det
alltmer integrerat i b�de policyarbetet och program-/projektarbetet.

•  V�rt f�rslag �r att man �verg�r till att arbeta genom tv� huvudsakliga
verksamhetsomr�den. Dels lobby, politik och p�verkan som allm�nt kallas f�r
intressebevakning i dagsl�get, dels program- och projektniv�n med fokus p�
regionens startegiska utvalda omr�den.

•  Det tidigare omr�det Strategi- och kompetensutveckling blir ist�llet en plattform
och verktyg f�r att n� framg�ng p� b�da dessa omr�den.

•  Fokus f�r sakomr�dena �ndras med Brysselagendan. Det �r d�rf�r av stor
betydelse att North Sweden hela tiden arbetar fokuserat. Fler bollar att h�lla i
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luften �n idag ska man inte ha, snarare finns anledning att ytterligare koncentrera
och v�lja bort omr�den d�r det inte finns naturligt tryck fr�n huvudm�nnen och
regionen. Fora av typen EuropaForum �r av utomordentlig betydelse och b�r
st�rkas/etableras p� fler omr�den.

•  Det finns en bred samsyn kring arbetss�ttet att formera regionala strategier
utifr�n regionens starka kluster och spetsomr�den inom forskning och n�ringsliv.
Det �r framf�rallt inom ramen f�r dessa strategier som enskilda f�retag kommer
med i det konkreta arbetet. N�ringslivsorganisationerna ska framf�rallt finnas
med mer i den policyinriktade delen av processen.

5.4    Om organisationen

•  Dagens organisation har r�tt volym och r�tt f�rdelning mellan Bryssel och
hemma.

•  Personalintensiteten i Bryssel f�r inte f�rsvagas.
•  Den l�ns�vergripande funktionsindelningen fungerar bra och b�r forts�tta.
•  EuropaForum upplevs fungera bra och ha blivit en bra part och kravst�llare f�r

North Swedens konkreta arbete inom den framtida regionalpolitiken. Detta arbete
b�r utvecklas vidare.

•  Styrelsearbetet fungerar. Ett s�tt att f� in nya kunskaper och dimensioner i EU-
arbetet kan vara att ut�ka styrelsen med tv� expertkompetenser inom EU-
lobbying eller liknande.

•  Tidsredovisning f�r personalen �r ett bra s�tt att koppla nedlagd tid och resurser
till prioriterade aktiviteter.

5.5    Om eventuell framtida geografisk breddning

Vi har blivit ombedda att ber�ra fr�gan om en framtida breddning av North Swedens
geografiska omr�de att t�cka �ven J�mtlands- och V�sternorrlands l�n. Fr�gan har
inte haft n�gon direkt koppling till sj�lva utv�rderingen av North Swedens
verksamhet under denna period och behandlas d�rf�r inte heller i analysdelarna.
Fr�gan har dock diskuterats med huvudm�nnen och nedan ges avslutningsvis v�r
bed�mning av l�get.

•  En geografisk breddning f�r inte vara ett alternativ f�r att genomf�ra en
smygbesparing. Vi ser inte att en geografisk breddning skulle kunna inneb�ra
n�gra st�rre ekonomiska besparingar. F�r att f� en fungerande verksamhet kr�vs
tv� nya huvudkontor. Det sociala omr�det tillkommer ocks� verksamheten.

•  En breddning g�r det troligen om�jligt att beh�lla sakomr�den som idag, och g�r
det sv�rt rent praktiskt att arbeta l�ns�vergripande. En ny intern organisation
skulle kr�vas vid en breddning.

•  F�r att en breddning ska fungera menar vi att Y- och Z-l�n i princip m�ste in med
lika mycker resurser som North Sweden har i dagsl�get.

•  Vi kan konstatera att fr�gan om breddning inte upplevs som en huvudfr�ga hos
�garna och de st�ller sig r�tt neutrala till en breddning. Det finns b�de f�r- och
nackdelar.

•  V�rt f�rslag �r att North Sweden inte str�var efter ett samg�ende och breddning i
en n�rperioden utan konsoliderar den organisation och verksamhet som man
byggt upp. Samtidigt f�resl�r vi att man �ppnar f�r ett f�rdjupat samarbete med
EuropaForum som bas inom fler omr�den. En ytterligare variant kan vara att
North Sweden �ppnar upp m�jligheten till tj�nstf�rs�ljning till Y och Z l�n.
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Bilaga 1: Intervjulista:

Huvudm�n

FR Norrbotten Bertil Eriksson Ordf (styrelsen)
FR V�sterbotten Torbj�rn Halvardsson, Dir
Norrlandsfonden, Lars-Olov S�derstr�m (styrelsen)
L�nsstyrelsen Norrbotten Hans Groth, Int. Kontakter
L�nsstyrelsen V�sterbotten Svenerik Sahlin, N�ringslivschef (styrelsen)
Landstinget Norrbotten Kent �gren, Landstingsr�d
Landstinget i V�sterbotten Inge Andersson Landstingsr�d
Kommunf�rbundet i Norrbotten Kurt A Larsson, Ordf
Kommunf�rbundet i V�sterbotten  Jan-Erik Lundberg, Dir
Handelskammaren Norrbotten Jonas Lundstr�m, Dir
Handelskammaren V�sterbotten  Roger Estefors, Dir (styrelsen)
Lule� Tekniska Universitet Lars Wikman, Handl. EUfr�gor
Lule� Tekniska Universitet Lennart Karlsson Vice rektor, (styrelsen)
Ume� Universitet Ulf Edlund, Vice rektor

Personal:

Anna Olofsson Bryssel
Jeanette Nilsson Lule�
Mats Falck Ume�
Peter J�rgensen Bryssel

Enk�t:

KS Ordf/Kommunalr�d i kommuner (1 per kommun) i Norrbottens och
V�sterbottens l�n
N�ringslivsansvariga i kommuner i Norrbottens och V�sterbottens l�n
Prefekter vid Ume� Universitet och Lule� Tekniska Universitet
F�retagarnas Riksorganisation, Lokalkontor i Norrbottens och V�sterbottens l�n
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Bilaga 2: Enk�tunders�kning

Ing�r som bilaga till huvudrapporten:

Utv�rdering av North Swedens
verksamhet �ren 2000-2003

Enk�ten skickades ut till f�ljande m�lgrupper via internet:

•  KS Ordf/Kommunalr�d i kommuner (1 per kommun) i Norrbottens och
V�sterbottens l�n

•  N�ringslivsansvariga i kommuner i Norrbottens och V�sterbottens l�n
•  Prefekter vid Ume� Universitet och Lule� Tekniska Universitet
•  F�retagarnas Riksorganisation, Lokalkontor i Norrbottens och V�sterbottens l�n

Syftet var att f�nga upp dessa gruppers synpunkter om vikten av Internationalisering
och EU-arbete, samt �sikter och vetskap om North Swedens verksamhet.

Den totala m�lpopulationen var 162 personer och svarsfrekvensen blev 49 %.
F�rdelningen inom grupperna var:
•  Kommun, totalt 58 personer, svarsfrekvens 62 %
•  FR lokalkontor, totalt 29 personer, svarsfrekvens 41 %
•  Universitet, totalt 75 personer, svarsfrekvens 41 %

Resultaten fr�n enk�ten har v�gts samman och bed�mts och ing�r i de presenterade
resultaten hos huvudrapporten: Utv�rdering av North Swedens verksamhet �ren
2000-2003

EuroFutures AB
Februari 2003


