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Motion till riksdagen
2018/19:3121
av Tobias Andersson m.fl. (SD)

med anledning av skr. 2018/19:135
Riksrevisionens rapport om regionala
exportcentrum

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur framtida
regional exportrådgivning ska kunna upphandlas av fristående aktörer och
tillkännager detta för regeringen.
2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en nationell
samordning av medel avsedda för exportfrämjande med andra statliga insatser och
tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Riksrevisionen har granskat regeringens och Tillväxtverkets inrättande av regionala
exportcentrum. Resultatet av granskningen har redovisats i rapporten Regionala
exportcentrum – en del i Sveriges exportstrategi (RiR 2019:3). Rapporten innehåller
slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och Tillväxtverket.
I Riksrevisionens rapport påpekas även att ”Tillväxtverkets och regeringens redovisning av de regionala exportcentrumens verksamhet är på en basal nivå, och inte
motsvarar de förväntningar som näringsutskottet uttryckt om regeringens resultatredovisning inom politikområdet”. Detta besvaras av regeringen med att ”Regeringskansliet
bedriver för närvarande ett utvecklingsarbete för att förbättra metoderna för utvärdering
av offentliga insatser”. Det är angeläget, inte minst ur ett skattebetalarperspektiv, att
Regeringskansliet har effektiva metoder för utvärdering.
Sverigedemokraterna ser positiva utsikter gällande svensk konkurrenskraft och avser
att fortsatt stärka den svenska industrins exportmöjligheter genom goda handelsrelationer
och världsledande produkter och tjänster, högt upp i värdekedjan. Initiativet med de
regionala exportcentrumen är i grund och botten något positivt för att stärka exportmöjligheterna. Men vi menar även att det krävs noggrann uppföljning samt att det behöver
drivas på för att exportcentrumen drivs i en mer entreprenöriell anda.

Det finns regionala och nationella organisationer såväl som företag som har goda
kunskaper om export och handel. Ett sätt att ta vara på denna kompetens är att regeringen
utreder hur framtida regionala exportrådgivare även ska kunna upphandlas av fristående
aktörer. Det är även angeläget att insatserna inom ramen för exportfrämjande samordnas
med andra statliga insatser så att insatser inom exportfrämjande och t.ex. insatser för
näringslivet eller arbetstagarna inte drar åt olika håll. Därför bör det även övervägas ett
införande av en nationell samordning av dessa medel.
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