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 2016-10-06 Dnr 2015/16:2772 

  

Reseredogörelse för näringsutskottets delegationsresa 
till Nederländerna den 5–7 september 2016 

Resans syfte 
Näringsutskottet beslutade den 7 april 2016 att med en delegation besöka Haag i 
Nederländerna i september 2016. Vidare fastställde utskottet den 9 juni 2016 att 
syftet med resan skulle vara att ledamöterna mot bakgrund av aktuella frågor om 
företagsfrämjande och energiproduktion i Sverige skulle bredda sina kunskaper 
genom att ta del av hur Nederländerna arbetar med dessa frågor. Utskottet ville 
bl.a. fördjupa sina kunskaper om Nederländernas framgångsrika arbete med att få 
fler och växande företag, samt om hur man arbetar med energifrågor kopplat till 
hållbar energiproduktion. Vidare var avsikten att utskottet skulle få veta mer om 
handelsförbindelserna mellan Sverige och Nederländerna och hur dessa kan 
utvecklas ytterligare. 

Delegationens sammantagna bedömning är att resan till Nederländerna uppfyllde 
syftet. 
 

Redogörelse för resan 
De övergripande syftena med resan var att öka utskottets kunskaper inom 
företagsfrämjande, energiproduktion och vissa handelsfrågor. Under en inledande 
briefing på ambassaden uppdaterades delegationen om aktuella frågor inom dessa 
områden och andra frågor inom utskottets beredningsområde. 
 
Vidare träffade delegationen ordföranden för och ledamöter från utskottet för 
ekonomiska frågor i det nederländska parlamentet (Tweede Kamer). Där 
diskuterades bl.a. orsaker till det ökade antalet småföretagare i Nederländerna, 
Nederländernas framtida energipolitik och de pågående förhandlingarna mellan 
EU och Förenta staterna om ett frihandelsavtal (TTIP).  
 
Frågor om Nederländernas småföretagare och företagsfrämjande behandlades 
även på ett flertal andra möten. Bland annat träffade delegationen företrädare för 
Nederländernas ekonomiministerium och diskuterade arbetet med 
entreprenörskap, regelförenkling och statlig kapitalförsörjning. Vidare hade 
delegationen ett möte med det nederländska utrikesministeriet, där arbetet med 
exportfrämjande och internationellt entreprenörskap berördes. Delegationen 
träffade också Netherlands Investment Agency (NIA) för att diskutera 
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investeringsklimatet i Nederländerna och NIA:s arbete med EU:s 
investeringsplan. Diskussioner om hur samarbeten mellan entreprenörer, 
kunskapsinstitutioner och andra statliga aktörer kan främja innovationer fördes 
på mötet med den delvis statliga inkubatorn Innovation Quarter. För att 
ytterligare bredda delegationens förståelse för små och medelstora företags 
förutsättningar och samhällets syn på entreprenörskap träffade delegationen 
branschorganisationen MKB Nederland. 

 
För att öka utskottets kunskap om Nederländernas energiproduktion och hur 
arbetet med att uppnå en hållbar energiproduktion ser ut hade delegationen möten 
med The Social and Economic Council of the Netherlands (SER) och det 
nederländska ekonomiministeriet. Genom dessa möten fick delegationen bl.a. en 
bild av hur den energiöverenskommelse som nyligen träffats i Nederländerna ser 
ut och hur den tillkommit efter en bred samsyn mellan olika 
intresseorganisationer, fackföreningar och arbetsgivare. Delegationen fick även 
en ökad förståelse om hur Nederländerna utifrån de förutsättningar som råder där 
avser att öka andelen förnybar energiproduktion.  
 
Genom resan ville delegationen även öka utskottets kunskaper om aktuella frågor 
när det gäller handel och belysa frågor om dels handelsförbindelser mellan 
Sverige och Nederländerna som två små exportberoende länder med tillgång till 
EU:s inre marknad, dels de båda ländernas syn på det eventuella frihandelsavtalet 
mellan EU och Förenta staterna. Frågor av detta slag berördes vid ett flertal 
tillfällen och diskuterades vid möten med The Social and Economic Council of 
the Netherlands, det nederländska utrikesministeriet samt vid ett möte med 
främjare från Team Sweden och svenska företag där även EU- och 
handelsminister Ann Linde deltog. 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3 (4) 

BILAGA 1 
 

Näringsutskottets delegation: 
Lars Hjälmered (M) 
Åsa Westlund (S) 
Ingemar Nilsson (S) 
Josef Fransson (SD) 
Hanif Bali (M) 
Mattias Bäckström Johansson (SD) 
Said Abdu (L)  
Birger Lahti (V) 
Penilla Gunther (KD) 
Jörgen Warborn (M) 
Hanna Westerén (S) 
Rickard Nordin (C) 
 
Utöver dessa deltog två tjänstemän från näringsutskottets kansli. 
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BILAGA 2 
 

Näringsutskottets besök i Haag den 5–7 september 2016 

 
Måndagen den 5 september 

10.20  Ankomst Schiphol med SAS  

13.00– Briefing på ambassaden om Nederländernas inrikespolitik,  
14.30 ekonomi och handelsutbyte 

15.00– Möte med The Social and Economic Council of the Netherlands  
16.30  (SER) 

18.30  Arbetsmiddag med handelsminister Ann Linde, främjare från 
Team Sweden och svenska företag  

 

Tisdagen den 6 september 

9.30– Briefing på Nederländernas ekonomiministerium  
12.00 

12.15– Arbetslunch 
13.15 

13.30– Briefing på Nederländernas utrikesdepartement  
15.15 

16.00– Möte med Nederländernas parlament (Tweede Kamer) – utskottet 
17.00  för ekonomiska frågor  

 

Onsdagen den 7 september 

9.00– Möte med Netherlands Investment Agency (NIA)  
10.30 

11.00– Besök på Innovation Quarter 
12.30 

13.00– Besök på MKB Nederland  
14.30 

17.00 Avresa med KLM från Schiphol 

 

 


