Protokoll från möte med arbetsgruppen i delprojekt Ekonomisk tillväxt
Närvarande: Hans Öhrberg, Linda Nässén, Eskild Bergli, Kjell Urdshals, Anna Jonasson,
Tommie Jirhed
Tid: 2012-01-17 kl.10.00 -15.00 Plats: Hotagens kurs och konferensgård
1. Anna hälsar välkommen till första mötet i nya projektperioden ”Regionprojekt
Vaajma”. Linda är ny i arbetsgruppen och kommer att ersätta Hans när han går i
pension i april.
2. Vi går igenom planering av aktiviteter och budget 2012 utifrån projektplanen.
Gruppen är enig om vilka punkter som ska prioriteras och det är;
• Bredband
• Ungdomars entreprenörskap
• Finansieringsfrågor i samband med utveckling av destination Vaajma
Plan för projektets aktiviteter fastställs vid nästa möte.
Det är viktigt att arbetsgruppens timmar, 4_10%, används på ett effektivt sätt för att
uppnå mål som är satta för delprojektet men även de övergripande målen. Alla
ansvarar för att hitta lämpliga aktiviteter i respektive kommun samt vara en
samordnare mellan lokala aktiviteter så att man inte gör samma sak på flera plan.
Arbetsgruppens medlemmar får fungera som ambassadörer för Vaajma frågor i de
sammanhang som är aktuella inom kommunens verksamhet.
I delprojekt Ekonomisk tillväxt kommer vi att köpa tjänst av fyra representanter från
näringslivet som kommer att utgöra ”arbetsgrupp Vaajma”. Då Vaajma ska arbeta för
att utveckla turistdestinationen är det viktigt att vi har ett visst samarbete mellan
grupperna med minst 2 gemensamma möten per år.
Näringslivsutvecklarna kan hjälpa till med att söka finansiering av turism och övrig
näring.
Ekonomin för delprojektet fastställs på nästa möte.
3. Till nästa möte ska arbetsgruppen;
• Kontakta kommunledningen och få information om vilken strategi man tänkt
sig i bredbandsfrågan.
• Presentera vad som känns viktigast att göra i den egna
kommunen/kommundelen för att uppnå målen som är satta i projektplanen.

Följande huvudmål är definierade för projektperioden:
1. Regionen skall ha nettoinflyttning under projektperioden
Den demografiska sammansättningen av befolkningen i regionen är sådan att den är svårt att
påverka under projektperioden. Därför kommer vi att vidta åtgärder för att begränsa
utflyttningen och öka inflyttningen till regionen.
2. Öka sysselsättingen
3. Bibehålla kvalitet, kapacitet och kompetens i den offentliga tjänsteproduktionen
4. Regionens näringsliv och offentliga sektor skall ha adekvat tillgång på kompetens
5. Öka livskvaliteten till befolkningen
6. Regionen skall vara en pilotregion för svensk och norsk regionalpolitik, och
minst 3 pilotinsatser bör initieras under projektperioden

Mötesplan; 22/2 (tfn möte), 21/3(tfn möte), 24/4 möte tillsammans med Vaajma i Lierne,
23/5(tfn möte)
Jag väljer att avvakta med aktivitetsplan och kontaktlista till arbetsgruppen är fulltalig.
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