Datum
2018-10-03

Upprättad av
Ulf Savbäck

Tillväxtverket etablerar ett nätverk för regionala
digitaliseringskoordinatorer
Tillväxtverket har fått i uppdrag att samordna uppdraget om regionala
digitaliseringskoordinatorer. Nu vill vi påbörja arbetet med er för att tillsammans
ytterligare förstärka det lokala och regionala arbetet för att uppnå ett hållbart
digitaliserat Sverige.
Regeringen lyfter i sin digitaliseringsstrategi fram vikten av ett förstarkt lökalt öch
regiönalt engagemang för att uppna visiönen öm ett hallbart digitaliserat Sverige med
malet att bli bast i varlden pa att anvanda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har
darför gett i uppdrag respektive erbjudit de regiönalt utvecklingsansvariga aktörerna
att inratta öch uppratthalla en funktiön söm digitaliseringsköördinatör med överblick
och insyn i regionens strategiska tillväxtarbete under 2018–2020.

DIGITALISERINGSKOORDINATORN FÅR EN CENTRAL ROLL
De regiönala digitaliseringsköördinatörernas uppdrag ar att framja att digitalisering
integreras i regiönalt tillvaxtarbete, identifiera förbattringsömraden öch inga i öch
utveckla regiönala natverk för erfarenhetsutbyte öch införmatiönsspridning.
Köördinatörn kömmer ha en viktig funktiön i att samverka, transförmera,
ömvarldsbevaka öch kömmunicera med regiönala öch natiönella aktörer för att framja
en digital ömstallning.
Digitaliseringen staller öss inför nya utmaningar öch möjligheter öch regiönerna har en
mycket viktig röll i arbetet med att ta nasta steg i anvandningen av digitala arbetssatt,
verktyg öch tjanster. Vi pa Tillvaxtverket vet att det redan finns mycket göd kunskap,
lardömar öch ambitiöner i regiönerna söm vi ska ta tillvara pa, sprida öch samördna.

NU BYGGER VI ETT NÄTVERK
Tillvaxtverket har fatt i uppdrag att inratta ett sekretariat söm ska stödja
köördinatörerna i deras arbete. Sekretariatet kömmer halla ihöp samt följa upp arbetet
öch erbjuda ett kömpetensnatverk av alla regiönala köördinatörer för att framja arbetet
med att ta tillvara pa digitaliseringens möjligheter för en hallbar regiönal tillvaxt.
Natverket kömmer ge köördinatörerna basta möjliga förutsattningar för köntinuerligt
erfarenhetsutbyte, kömpetensutveckling, vagledning öch fungera söm en natiönell
köntaktpersön för myndigheter öch departement.

VAR MED OCH PÅVERKA
Ni deltar genöm att utse en digitaliseringsköördinatör öch rekvirera medel (enligt
nedan). I arbetet med att skapa göda förutsattningar för köördinatörerna vill vi ta del av
era insikter öch uppmuntrar er att förtsatta diskussiönen tillsammans med öss.
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Köntaktpersöner pa Tillvaxtverket för uppdraget:
Mats Wessman
Tel: 072-243 29 23
mats.wessman@tillvaxtverket.se
Mikael Blömberg
Tel: 072 - 233 82 16
mikael.blömberg@tillvaxtverket.se

REKVIRERING AV MEDEL
Tillvaxtverket vill bjuda in er med regiönalt utvecklingsansvar att senast 15 november
2018 rekvirera de medel regeringen beviljat för syftet ar 2018. Ni kan beviljas medel för
köstnader för periöden fran öch med regeringens beslut den 12 juli 2018 till öch med
31/12 2018.
I arbetet med att etablera ett natverk vill vi be er aterkömma till öss med
köntaktuppgifter till er digitaliseringsköördinatör.
För att underlatta rekvirering av medel ber vi er skicka in en faktura med nedanstaende
uppgifter:
Fakturaadress: Tillvaxtverket, FE 66 838 73, Frösön
Köstnadsstalle: 28
Diarienummer: N2018/04129/D
Referens: Mats Wessman
Högsta belöpp att rekvirera ar 500 000 kr. Redövisningar öch eventuell aterbetalning
sker enligt anvisningar fran Tillvaxtverket vid ett senare tillfalle.
Tillvaxtverket kömmer aven betala ut högst 1 miljön krönör per aktör öch ar 2019 öch
2020 under förutsattning att riksdagen fattar nödvandiga beslut för respektive ar.
Lank till uppdraget hittar ni har:
https://tillvaxtverket.se/vara-tjanster/utlysningar/utlysningar/2018-10-02-regiönaladigitaliserings-köördinatörer.html
Vi höppas ni ar intresserade av att ta del av erbjudandet öch delta i arbetet tillsammans
i natverket. Vi ser fram emöt förtsatt diskussiön med er söm regiönalt
utvecklingsansvariga öm uppdraget öch att tillsammans utveckla arbetet med
digitalisering öch regiönal utveckling!
Basta halsningar
Ulf Savback
Tillvaxtverket
Enhetschef Kömpetensförsörjning öch Digitalisering
Avdelningen Företag
08-681 65 38
072-245 02 16 (sms)
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