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Översyn av FOU-policy
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalens verksamheter styrs av olika styrdokument såsom
policyer, strategier och planer. En policy är ett styrdokument som anger Region
Jämtland Härjedalens värdering i en fråga eller förhållningssätt till något.
Regionfullmäktiges presidium ansvarar för att se till att beslutade policys hålls
aktuella och under 2016 och 2017 har en översyn av Region Jämtland Härjedalens
policyer genomförts. En av policyerna som ska revideras är Forsknings- och
utvecklingspolicyn.
Jämtlands läns landstingsfullmäktige fastställde nuvarande forsknings- och
utvecklingspolicy den 27 november 2013. Sedan dess har Region Jämtland
Härjedalen bildats och det finns ett behov att anpassa policyn till nuvarande
organisation och inkludera det regionala utvecklingsperspektivet. Det innebär bland
annat att i policyn tydliggöra att alla yrkeskategorier, både inom regional utveckling
och hälso- och sjukvården, ska ha möjlighet till forskning, utvecklings- och
innovationsarbete. Den reviderade policyn ska även beakta perspektiven,
jämställdhet och jämlikhet, ekonomi och miljö.
Regionala utvecklingsnämnden ska arbeta med frågor om forskning och utveckling i
ett regionalt perspektiv. Därför gav regionstyrelsen den 25 maj, § 113, nämnden
möjlighet att lämna synpunkter på det första förslaget på policy. Nämnden
behandlade ärendet på sitt sammanträde den 15 maj och lämnade följande förslag
på ändring:
Stycket ”Inom Regional utveckling ska Region Jämtland Härjedalen genom
forskning, utveckling och innovation stimulera till att utveckla näringsliv,
arbetsmarknad, miljö och besöksnäring.” ersätts med;
Inom Regional utveckling ska Region Jämtland Härjedalen genom forskning,
utveckling och innovation stimulera till att utveckla näringsliv, arbetsmarknad och
miljö . Region Jämtland Härjedalen ska stimulera till att testa, utveckla och
implementera nya produkter, tjänster och arbetssätt samt facilitera och stödja
näringslivsdrivna initiativ, affärsutveckling och kompetensuppbyggnad.
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Slutligt förslag har sedan diskuterats i FOU-rådet.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Förslag till reviderad forsknings-, utvecklings- och innovationspolicy godkänns.
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