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Region Gävleborg stödjer utredningens analyser och förslag till åtgärder och
lämnar nedanstående fördjupade kommentarer till förslagen utifrån de tre
övergripande områden i utredningen.

Höja kunskapen om EU relaterade frågor
Region Gävleborg delar utredningens bild av det bristande kunskapsläget när det
gäller EU relaterade frågor och behovet av riktade insatser för att åtgärda detta.
Att öka kunskaperna hos de grupper av kunskapsförmedlare som man lyfter fram i
utredningen, dvs. lärare, journalister och förtroendevalda, är framför allt viktigt.
När det gäller utbildningsinsatser riktade mot förtroendevalda och tjänstepersoner
på lokal och regional nivå bör de, för att ge ett bra resultat, utgå från det lokala
och regionala sammanhanget och fokusera på sakfrågor. Det är också viktigt att
utbildningsinsatser utgår från förtroendevaldas respektive tjänstepersoners olika
behov av fördjupning. Region Gävleborg anser vidare att utbildningsinsatser ska,
då de initieras från nationell nivå, fullt ut också finansieras av staten.
Öka möjligheterna till insyn och delaktighet i beslutsprocesser
Region Gävleborg delar utredningens bild av att den dialog som regeringen, dess
myndigheter och kommunerna har med det omgivande samhället i EU-relaterade
frågor är, i den mån den alls förekommer, ofta sporadisk och av informell
karaktär. Dessutom sker den ofta i en sen fas i lagstiftningsprocessen, när
påverkansmöjligheterna är små eller obefintliga.
Region Gävleborg vill därför betona vikten av att som aktör komma in tidigt i
beslutsprocesserna och behovet av att etablera tydliga och funktionella processer
som gör detta möjligt.
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Region Gävleborg instämmer därför också i utredningens förslag kring ett mer
formaliserat samrådsförfarande mellan regeringen och kommuner och landsting.
Ett sådant samråd leder till bättre lagstiftning och effektivare implementering
samtidigt som det kan bidra till ökad förståelse och bättre samspel mellan
samhällsnivåerna.
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Förbättra informationstillgången
Region Gävleborg ser positivt på utredningens förslag på insatser för förbättrad
informationstillgång och de möjligheter till ökad kunskap och insyn i EU-arbetet
på nationell och europeisk nivå som förslaget ger. Tillsammans med kommunerna
i Gävleborg har vi nyligen initierat ett arbete som syftar till att tydliggöra hur den
lokala och regionala demokratin är integrerad med politik på EU-nivå.
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