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Förslag till samrådsunderlag avseende
verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget
2019 för GR
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås översända föreliggande samrådsunderlag för
verksamhetsinriktning 2017-2019 samt rambudget 2019 till medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2018.
Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende rambudget för nästkommande år. Syftet med en flerårig verksamhetsinriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets
målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på uppföljning.
Verksamhetsinriktning och budget kompletteras med en årlig verksamhetsplan och detaljbudget, som antas av förbundsstyrelsen i december.
Föreliggande förslag till verksamhetsinriktning 2017-2019 har sedan
beslut i förbundsfullmäktige i juni 2017 genomgått en översyn och en
lättare revidering. De åtta identifierade utmaningarna i
verksamhetsinriktningen ligger kvar jämfört med tidigare version.
Årsavgiften till GR höjdes i juni 2017 från 74,11 till 75,52 kr/invånare
för tillkommande uppdrag kring beredning av hälso- och sjukvårdsuppdraget på delregional nivå samt delregionalt kollektivtrafikråd (DKR).
Denna nivå på årsavgiften föreslås gälla även 2019.
En kort redogörelse med exempel på hur synpunkter som
medlemskommunerna lämnade vid förra årets samrådsprocess, inför
budget 2018, har omhändertagits lämnas i bilaga.
Efter samrådet med medlemskommunerna behandlas verksamhetsinriktning 2017-2019 och rambudget 2019 av förbundsstyrelsen den 4
maj och av förbundsfullmäktige den 19 juni 2018.
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Kommentarer till kommunernas synpunkter på
2018 års samrådsunderlag
I samband med budgetsamrådet inför 2018 lämnades ett antal
synpunkter från medlemskommunerna på GR:s verksamhet. Inför
samråd 2019 kommenteras här kort kommunernas lämnade synpunkter.


Stötta medlemskommunerna för ökad lokal
livsmedelsproduktion

Utifrån målet att bevara och utveckla de gröna kilarna ser GR vikten av
att säkra den regionala tillgången på jordbruksmark. Under året har GR
för avsikt att påbörja arbetet med en regional kartläggning av värdefull
jordbruksmark.
GR utvecklar regional branschsamverkan kring livsmedel och då
framförallt tillsammans med utbildningsanordnare (gym, vux, yh och
högre utbildning), Visita, besöksnäringen och offentliga måltider. Det
pågår även ett mer strategiskt arbete tillsammans med BRG, Göteborgs
Stad, Svenskt näringsliv, LO, Företagarna, AF med flera, för att se hur
aktörerna gemensamt kan bygga vidare på de pilotprojekt inom
branschsamverkan som GR genomförde under 2017.
GR är också i slutfasen av ett nytt avtal mellan kommunerna och VGR
kopplat till Naturbruksutbildningarna. Beslutsunderlaget förväntas vara
klart under första kvartalet 2018, så att ett nytt avtal kan träda i kraft
vid årsskiftet 2018/2019.


Samarbete kring demokrati och EU kan ytterligare stärkas

Arbetet med EU-frågorna har varit mycket intensivt under 2017 och
genom åtaganden gjorda under året, exempelvis EU-handslaget och nytt
avtal med EDGR (Europa Direkt Göteborgsregionen), kommer arbetet
att utvecklas ytterligare under 2018. Inför 2019 och ny flerårig
verksamhetsinriktning 2020-2023 för GR kommer demokrati och EU
sannolikt att vara ett av de strategiska satsningsområdena för vårt
gemensamma arbete i förbundet. En bra samarbetsarena med ett
strukturerat arbetssätt är genom samverkansavtal etablerad mellan
Göteborgs Stad och GR. Samordningen och förstärkningen av EUsamarbetet med VGR inom ramen för Beredningen för hållbar utveckling
(BHU) har utvecklats i positiv riktning. Dialogen med relevanta statliga
aktörer såsom Tillväxtverket och ESF-rådet i Västsverige har både ökat
och fördjupats under året.
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Kompetensutveckling, livslångt lärande, rekrytering och
fortbildning kan få ytterligare utrymme i GR:s
verksamhetsinriktning

Arbetet inom detta område har varit intensivt under 2017 och ligger
högt i styrgruppernas prioriteringar för 2018. Kompetensförsörjningen
lyfts fram som en av de stora samhällsutmaningarna under de
kommande åren och kommunerna har att beakta vilka gemensamma
insatser som med fördel bör prioriteras inom ramen för
kommunalförbundets arbete. Under 2018 kommer vi att initiera arbetet
med ny flerårig verksamhetsinriktning för perioden 2020-2023, och där
finns alla möjligheter att adressera detta viktiga område. Under 2018 får
vi ett uppdaterat samarbetsavtal med Business Region Göteborg (BRG)
på plats. Det fleråriga samarbetet mellan GR och BRG får här en förnyad
plattform att utgå ifrån, inte minst när det gäller när det gäller
kopplingen mellan utbildningslandskapet och näringslivet. Här finns stor
utvecklingspotential för våra medlemskommuner.
Samarbetet kring kollektivtrafikfrågor och infrastruktur kan
utökas inklusive att initiera en revidering av K2020
Arbetet inom detta område föreslås få utrymme under 2018 och inför
kommande år 2019 ser GR vikten av att fortsätta stärka och utveckla
arbetet. I den av förbundsstyrelsen antagna verksamhetsplanen för
2018 anges flera mål inom områdena infrastruktur och mobilitet. Genom
de analysunderlag som kommer att tas fram under året byggs den
regionala bilden på respektive kommuns tillväxt och vilka krav tillväxten
kommer att ställa på såväl befintlig infrastruktur som på ökat utbud av
kollektivtrafik.


Jämställdhetsperspektivet bör integreras tydligare i
verksamhetsinriktningen

Jämställdhetsfrågorna ska genomsyra GR:s verksamhet. Ett
övergripande mål är att bidra till att skapa en ökad jämlikhet i
arbetslivet. Arbetet ska genomsyras av ett förhållningssätt som innebär
att de horisontella principerna jämställdhet, ickediskriminering och
tillgänglighet beaktas. GR ska arbeta för att förändra attityder på
arbetsmarknaden vad gäller de olika diskrimineringsgrunderna.
Under 2017 har GR arbetat fram och fastlagt en värdegrund som ska
prägla vårt förhållningssätt. Det gäller såväl i mötet med våra
medlemskommuner och samarbetspartners som internt i den egna
organisationen. Våra värdeord är lyhördhet, handlingskraft och
utveckling.
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Kurs- och konferensavgifter bör hållas nere

GR strävar alltid efter att ha ett för medlemskommunerna prisvärt och
relevant kursutbud med hög kvalitet.


Tydliggörande av hur transfererade medel till BRG m.fl. ska
användas

GR har enligt uppdrag inför budget 2018 gjort en översyn av
transfereringarna till andra organisationer och arbetat in resultatet i
detaljbudget 2018.


Ompröva stöd till Europakorridoren till förmån för Västra
Stambanegruppen

Inför detaljbudget 2019 ser GR över denna transferering.

