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NORRLAND - En bra bit av Sverige

Vad är Norrlandsförbundet?
Norrlandsförbundet är en politiskt obunden intresseorganisation. Sedan
grundandet 1952 har förbundet drivit frågor som rör Norrlands utveckling
inom till exempel näringsliv, högre utbildning, infrastruktur, kultur, tillväxt
och arbetsmarknad. Som medlemmar i förbundet finns privatpersoner,
företag, organisationer, kommuner och landsting. Alla med ett gemensamt
intresse av att belysa Norrlands värde och möjligheter. Förbundet arbetar
aktivt för att visa Norrland som en i allra högsta grad närande del av
Sverige.
Norrlandsförbundet har, enligt stadgarna, till syfte att sprida upplysning om
norrländska förhållanden och främja Norrlands ekonomiska, kulturella och
sociala utveckling. Medlem kan den bli som delar våra värderingar enligt
förbundets syfte samt att den årliga medlemsavgiften inbetalas till
förbundet. Förbundsmötet är förbundets högsta beslutande organ.
Bli gärna medlem i Norrlandsförbundet. Som privatperson betalar du 250
kronor. Det går bra att Swisha på nummer, 123-4762738, ange e-postadress.
Välkommen!

Norrland med möjligheter och utmaningar
Norrlandsförbundet arbetar med ett antal viktiga frågor för Norrlands
utveckling och framtid. Det gäller infrastruktur, kommersiell och offentlig
service, kompetens- och arbetskraftsförsörjning, kapitalförsörjning och lokal
utveckling.
Norrland har de mänskliga resurserna och sina naturresurser. Styrkor som
skogen, malmen och vattenkraften. De värden som skapas i bygderna måste
till olika delar stanna lokalt och regionalt.
I regeringens nyindustrialiseringsstrategi som presenterats finns skogen som
ska ge oss förnybara material och bränslen. Norrlandsförbundet är av den
absoluta uppfattningen att skogen och malmen, rätt förädlade, kommer att
vara resurser som gör Sverige rikt under lång tid framöver. Dock måste
Norrland få en större del av avkastningen från de utvunna naturresurserna.
Det gäller även för vattenkraften.
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Infrastruktur
En särskild utmaning som Norrland har att hantera är de långa avstånden.
Här krävs särskilda åtgärder för att överbrygga det faktumet. Investeringar i
infrastruktur av olika slag, byggande och nyttjande av modern teknik på
olika områden. Digital infrastruktur på hälso- och sjukvårdens område är ett
exempel.
En höjd ambitionsnivå beträffande bredbandsutbyggnaden är något
Norrlandsförbundet starkt bejakar. I Norrland finns många levande småorter
och glesare landsbygd med hög livskvalitet. Det har också tillresta besökare
upptäckt, men ofta frågas det efter bättre fungerande IT.
Norrbotniabanan, dubbelspår på nya Ostkustbanan och ett tillfredsställande
underhåll på samtliga järnvägssträckningar i norra Sverige måste sättas före
satsningar på höghastighetsbanor.

Kommersiell och offentlig service
Tillgång i hela landet till olika servicetjänster kan anses tillhöra
infrastrukturen. Det ger förutsättningar för ett attraktivt Norrland, där
människor har försörjning och en hög livskvalitet.
Servicefrågorna har utretts ett antal gånger, nu handlar det om att göra
verkstad av de förslag och intentioner som redan tagits fram.
Samverkanslösningar mellan privata, offentliga och ideella aktörer skapar
mervärden och stärker landsbygdens attraktionskraft.
Statliga bolag och myndigheter måste ges andra ägardirektiv och
regleringsbreven måste tydligare uttrycka statens ambition med ansvaret för
de delar av samhällsservicen som åligger staten. Det handlar om verksamhet
och service i hela landet.
Skatteverkets hantering av sina kontor och servicen runt om i landet är
exempel på hur det inte får gå till. Trafikverkets, SJ:s och Postens
verksamhet, tjänster och service är andra delar där riksdag och regering
bättre måste styra med uppdrag och mål för att hela landet ska leva och
utvecklas.
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Kompetens- och arbetskraftsförsörjning
Det är angeläget att vi ger människor och verksamheter förutsättningar att
finnas kvar i norra Sverige, och även att rekrytera ny kompetens.
Lokala lärcentra är ett framgångskoncept för bygder där avstånden upplevs
långa. Distansoberoende utbildning är en viktig Norrlands- och
landsbygdsfråga. Distansutbildning når nya studerandegrupper som är
ortsbundna och av andra skäl inte kan läsa på campus. Detta gäller i hög
grad högskole- och universitetsutbildningar som exempelvis polis,
socionom, ekonom och lärare.
Norrland behöver också bättre resurser till vuxenutbildning,
yrkeshögskoleutbildning, folkhögskolor och arbetsmarknadsutbildningar.
Här behövs ytterligare åtgärder, och vi har tidigare sett att här ger rätta
åtgärder en snabb positiv förbättring för individ och samhälle.
Vi vill se att den kompetens som redan finns hos de som bor och verkar i
Norrland ytterligare kan utvecklas, och att människor också får upptäcka,
även på detta område, att man kan flytta hit, utbilda sig, utveckla sig och
försörja sig.

Omfördela statliga jobb
I de statliga verk och myndigheter som flyttat verksamhet ut i landet vittnar
man om att kompetens går att hitta utanför Stockholm och andra storstäder.
Det finns många vinster att göra genom att omlokalisera verksamhet. En är
de minskade hyreskostnader man får om man etablerar sig utanför
Stockholms tullar.
Norrlandsförbundet vill se statlig verksamhet, som ska ge service till
människor och verksamhet i hela landet, i större utsträckning lokaliserad till
arbetsmarknadsregioner med landsbygd och gleshet.
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Påfolka Norrland
Vi ser idag hur mindre kommuner på ett bra sätt tar emot flyktingar och
migranter som kommer till vårt land. En bättre statlig stimulans och
effektivare åtgärder skulle ge många lokalsamhällen än bättre
förutsättningar att integrera våra nyanlända på ett bra sätt. Vi får dem att
välja Norrland och börja bygga sina nya liv här. Norrlands befolkning kan
och behöver bli större. Vi behöver påfolka Norrland.
För att stärka integration och gemenskap så behövs fysiska mötesplatser.
Norrlandsförbundet vill se en stimulans till utveckling av lokala träffpunkter
och samlingslokaler.

Tillgång till kapital för växande
För landsbygdens utveckling och för vår del Norrlands utveckling är det
viktigt med tillgång till effektiv kapitalförsörjning till idéutveckling och
företagsutveckling. För alla innovatörer som bär på och utvecklar produkter
och tjänster som ger framtidens jobb och försörjning är tillgång till kapital
alltför ofta hindrande. Nya finansieringsmodeller måste utvecklas.
Mer fokus måste sättas på lokal kapitalförsörjning i bygdebolag,
tillväxtkassor och system anpassade till små företag och enskilda på
landsbygden. Där de framtida jobben och människors försörjning finns, där
måste det finnas ekonomiska medel att stödja en långsiktig utveckling.

Sammanfattning
Norrlandsförbundet efterlyser en landsbygdspolitik som hänger ihop, som är
förutsägbar och långsiktig. Där stuprören blir till hängränna. Där tidigare
och nu pågående utredningar och arbete knyts ihop till en helhetssyn på
svensk och norrländsk landsbygd, där dokument och uttalanden görs till
verkstad och verklighet.
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