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Internationella beredningen beslutade vid sitt första sammanträde 16 

september 2015 § 4 att årligen återkoppla till målen i styrelsens stra-

tegi för regionens internationella engagemang. Under 2018 har full-

mäktige antagit en påverkanspolicy som har ersatt den internationella 

policyn. Arbetet med de internationella frågorma har inkorporerats i 

den strategiska planen. Detta års uppföljning är gjord enligt påver-

kanspolicyn.  
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Förutsättningar att genomföra uppdrag 
som Region Norrbotten har 

Northern health across borders 

Sjukvårdsregionerna inom Northern health across borders har etablerat kon-

takt med universitet samarbetet Arctic five (Universiteten i Luleå, Umeå, 

Tromsö, Rovaniemi och Uleåborg). Universiteten har tillfrågats om de kan 

vara behjälplig med att identifiera juridiska hinder och möjligheter för grän-

söverskridande samarbete. Beredningen lägger lägesbeskrivningen om det 

gränsregionala samarbetet inom hälsa till handlingarna. 

Undanröja hinder för gränsnära vård i svensk lagstiftning  

Varken nordisk konvention eller nordiskt beredskapsavtal är direkt tillämplig 

på det gränsöverskridande samarbete som sker året runt i samtliga lands-

ting/regioner i Sverige som angränsar till annat nordiskt land. Sverige har 

inte undanröjt hinder för gränsöverskridande samarbete inom hälso- och 

sjukvård i nationell lagstiftning och föreskrifter i enlighet med Nordiskt be-

redskapsavtal. Region- och landstingsdirektörenas nätverk beslutade våren 

2018 att uppdra åt SKL att leda arbetet i samarbete med berörda landsting/ 

regioner. Beredningen stödjer initiativen med att undanröja hinder för 

gränsnära vård i svensk lagstiftning och föreskrifter och beslutar att följa 

Sveriges kommuner och landstings arbete i frågan. 

Ökade kostnader för EU/EES vård 

Kostnaderna för EU/EES vård har ökat med cirka 40 procent, från cirka 3,6 

mkr år 2016 till drygt 5 mkr år 2018. Den största kostnadsökningen finns 

inom ögonsjukvård och inom bild- och funktionsmedicin. Beredningen be-

slutar att följa v.al av vård och kostnadsutvecklingen av EU/EES vård och 

nödvändig vård 

Masterkurser i psykiatri – diagnossättning och behandling av 
psykisk ohälsa, hos patienter från olika kulturella och etniska 
bakgrunder. 

Masterclass Psychiatry är ett internationellt inriktat utbildningsprogram för 

att utveckla och vidareutveckla psykiatrisk kompetens hos läkare och annan 

behörig personal i Region Norrbotten. Programmet har satt regionen på kar-

tan nationellt och internationellt genom att bjuda in världsledande föreläsare 

till Norrbotten i samarbete främst med Maudsley Hospital i London. 

Utbildningarna har skett i form av konferenser med inbjudan nationellt och 

internationellt, med certifiering via Lipus för viktiga ST-poäng, samt EU-

certifiering för att möjliggöra att läkare från USA och Kanada ska kunna få 

utbildningspoäng. Beredningen värdesätter att psykiatrin använder sig av 

sina internationella nätverk för att öka Region Norrbottens kompetens inom 

diagnossättning och behandling av psykisk ohälsa, hos patienter från olika 

kulturella och etniska bakgrunder. 
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Projektet Remoage visar positiva effekter på patient, personal 
och verksamhet 

Projektet Remoage har involverat elva av Norrbottens kommuner, 9 olika 

tjänster har testats, 200+ patienter och brukare har deltagit, 400+ medarbe-

tare har utbildats via projektet. Preliminära resultat från utvärderingar visar 

på flera positiva effekter både patient/brukare och personal/verksamhet. Ur 

ett internationellt perspektiv har projektet bidragit till att Norrbotten ses som 

en kompetent projektägare en attraktiv samarbetspartner av andra aktörer 

inom Arktis och nordeuropeisk glesbygd. Beredningen välkomnar de posi-

tiva effekterna som projektet Remoage har på patient, personal och verk-

samhet. Beredningen noterar att projektet Remoage har bidragit till genom-

förande av internationella strategin då projektet resulterat i att Norrbotten ses 

som en kompetent projektägare en attraktiv samarbetspartner av andra aktö-

rer inom Arktis och nordeuropeisk glesbygd.  

Europaforum norra Sveriges position om en framtidsinriktad 
utvecklingspolitik med regionalt fokus för EU  

Europaforum Norra Sverige, EFNS, har varit aktivt i de diskussioner som 

pågår om EU:s framtid och rollen för regionalpolitiken. Mot bakgrund av att 

sammanhållningspolitiken och dess fonder är viktiga för utvecklingen i norra 

Sverige önskar EFNS bidra till de mer konkreta tankarna för de förslag som 

nu skall formeras för regionalpolitiken i EU för nästa programperiod, för en 

framåtsyftande politik för utveckling av alla delar av Europa, inklusive de 

nordligaste regionerna. Beredningen ställer sig bakom Europaforum norra 

Sveriges förslag till position om en framtidsinriktad utvecklingspolitik med 

regionalt fokus för EU med anledning av pågående samråd om EU:s sam-

manhållningspolitik. Beredningen föreslår att internationella beredningens 

ordförande och Europaforums Norra Sveriges vice ordförande gör ett ge-

mensamt uttalande i media under Europaforum om vikten av framtidsinrik-

tad utvecklingspolitik med regionalt fokus för EU. 

Region Norrbotten skriver under initiativet #CohesionAlliance 

Niederösterreich har tagit initiativ till ett förnyat upprop för att visa på den 

samstämmighet som finns bland regionerna i Europa om att framtidens 

sammanhållningspolitik måste ges till samtliga regioner. Region Norrbotten 

har skrivit under tidigare initiativ och nuvarande initiativ står bland annat 

AER, CPMR och regionkommittén bakom. Beredningen rekommenderar att 

Region Norrbotten skriver under initiativet #CohesionAlliance. 

Samrådet om EU-fonder på det sammanhållningspolitiska 
området och EU-fonder på området för investeringar, forskning 
och innovation, små och medelstora företag och den inre 
marknaden 

Region Norrbotten har varit aktiv i de diskussioner som pågår om EU:s 

framtid och rollen för regionalpolitiken. Mot bakgrund av att EU:s fonder är 

viktiga för utveckling. Beredningen ställer sig bakom förslaget till svar på 

samrådet om EU-fonder på det sammanhållningspolitiska området och EU-

fonder på området för investeringar, forskning och innovation, små och me-
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delstora företag och den inre marknaden. Beredningen rekommenderar att 

svar på samrådet om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur blir i 

enlighet med ställningstagandet på Europaforum norra Sverige i Sollefteå 

den 21-22/2 2018. Beredningen begär en redovisning av de inskickade sva-

ren på ett kommande sammanträde. 

Europaforum norra Sveriges synpunkter inför fortsatt budget-

förhandling 

EU kommissionen publicerade 2 maj sitt förslag för EUs långtidsbudget för 

åren 2021-2027.  Europaforum Norra Sverige antog på rapportörsmötet den 

18 maj synpunkter inför fortsatta budgetförhandlingar. Mellan den 29 maj 

och 12 juni kommer lagförslagen kring de olika finansieringsområdena. Reg-

ion Norrbotten kommer genomföra analyser och anta positioner inom ramen 

för Europaforum Norra Sverige. Beredningen ställer sig bakom Europaforum 

norra Sveriges synpunkter inför fortsatt budgetförhandling. Beredningen 

välkomnar särskilt att EU kommissionens förslag att långtidsbudgeten ska 

innehålla satsningar på glest befolkade regioner. Beredningen välkomnar 

näringsdepartementets inbjudan till samarbete med regionerna i EU budget-

förhandlingarna. Beredningen uppmanar styrelsens ordförande att säkerställa 

att ESF+ får ett innehåll där Region Norrbottens specifika hälso- och sjuk-

vårdsutmaningar får plats.  

North Swedens professionella arbete gentemot EU mycket vär-

defullt 

North Sweden är ett strategiskt redskap för Norrbotten och Västerbottens 

aktörer i ett brett ägarskap. Ytterst handlar det om att bygga nätverk och 

samverkan för att nå framgång. Framgången kan till stor del sammanfattas 

med OECD:s slutsats: Norra Sverige och hela NSPA är regioner i framkant 

med stora potentialer, inte minst som testbädd för nya innovativa lösningar, 

men är samtidigt ekonomiskt och demografiskt sårbara samhällen med liten 

egen kritisk massa, som för att göra utmaningar till möjligheter behöver 

anpassat stöd och tydliga strategier i samverkan över gränserna. EU har spe-

lat en roll för det och kan komma att ha en än mer avgörande betydelse i 

framtiden. Beredningen anser att North Swedens professionella arbete 

gentemot EU mycket värdefullt. Beredningen anser att North Sweden även 

är stöd för regionens intressen nationellt och därtill en resurs för framåtsyf-

tande processer med samverkan över olika gränser. 

Remissvar på Europeiska kommissionens förslag till reform av 

den gemensamma jordbrukspolitiken 

EU kommissionen har lagt fram ett antal förordningar om den rättsliga ra-

men för den gemensamma jordbrukspolitiken under perioden 2021–2027. 

Förslaget innebär ett ökat inflytande för medlemsländerna i val av åtgärder 

samt regler och villkor för åtgärderna. Kommissionen möjliggör för delege-

ring av genomförande till regional nivå. Region Norrbotten har tagit fram ett 

remissvar. Beredningen uppmanar styrelseordförande att skriva under före-

slaget remissvar på Europeiska kommissionens förslag till reform av den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 
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Västerbotten tar efter Norrbottens arbete med Arktis 

Region Västerbotten har tagit lärdom av Norrbottens arbete med plattform 

för Arktis och har formerat en egen agenda för Arktis. Västerbottens agenda 

stämmer väl överrens med Norrbottens prioriteringar. Beredningen välkom-

nar Region Västerbottens agenda för Arktis. Beredningen noterar att agen-

dan överensstämmer med prioriteringarna i Norrbottens arktiska plattform 

och understryker vikten av samarbete för att genomföra båda regionernas 

prioriteringar.   

Arbetsprogram för Europaforum Norra Sverige 

Kopplat till Europa 2020-strategin och politiska prioriteringarna på EU-nivå 

jobbar Europaforum norra Sverige inom fyra fokusområden för bevakning 

och påverkan. Fokusområdena är: Miljö, energi och klimat; Sammanhåll-

ningspolitik; Forskning och Innovation samt Näringslivspolitik; Infrastruk-

tur. Europaforum Norra Sverige har till forumet i Sollefteå 21-22 februari 

2018 i sina fokusgrupper uppdaterat områdena att bevaka och påverka. Be-

redningen ställer sig bakom utkast till förnyat arbetsprogram för Europafo-

rum Norra Sverige. 

Finansiering i Östersjökommissionens sekretariat har gett 
mervärden  

Region Norrbotten och Region Västerbottens uppdrag som värd för sekreta-

riatet i Östersjökommissionen sträcker sig till 2019.  Gränsdragningen mel-

lan hemmaorganisationens generella internationella verksamhet och öster-

sjökommissionen har tidigare varit otydliga vilket har gjort att arbetet i 

kommissionen har blivit eftersatt. Genom extern rekrytering och placering i 

Bryssel har organisationen attraherat fler medlemmar, blivit en känd Öster-

sjölobbyaktör och kunnat höja medlemsavgifterna.  Beredningen är enig om 

att Region Norrbottens finansiering i Östersjökommissionens sekretariat har 

gett ett mervärde för Norrbotten och hela Östersjöregionen. Beredningen är 

angelägen att Östersjökommissions sekretariats ställning i Östersjöregionen 

och EU kvarstår. Beredningen välkomnar en lösning där fler delar kostnaden 

för sekretariatet men är villig att under en övergångstid ta en större del av 

kostnaden.  
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Uppdrag och mandat som Region 
Norrbotten borde ha 

Region Norrbotten ansvarar för turism inom Barents  

Inom ramen för Barentssamarbetet har nu Region Norrbotten tagit över ett 

delegerat ordförandeskap från Näringsdepartementet för arbetsgruppen för 

turism Joint Working Group of Tourism (JWGT).  Monica Lejon närings-

livsstrateg på avdelningen Regional utveckling är ordförande för arbetsgrup-

pen under Sveriges ordförandeskap 2018-2019. Ett nära samarbete sker med 

Länsstyrelsen som även hanterar gruppens finansiering. Beredningen väl-

komnar beslutet att föra över uppgiften att leda arbetet för turism inom Ba-

rentssamarbetet från Länsstyrelsen till Region Norrbotten. Beredningen an-

ser att Barentssamarbetet ska föras över i sin helhet från Länsstyrelsen till 

Region Norrbotten. Beredningen beslutar att löpande följa arbete inom Ba-

rents Joint working group on Tourism.  

Region Norrbotten sätter agendan för samarbetet i nordligaste 
norden 
Ordförandeskapet i Nordkalottrådet alternerar i perioder om två år mellan de 

norska fylkeskommunerna, Norrbotten och finska Lappland. 2019-2020 är 

det Norrbottens tur. Sedan förra norrbottniska ordförandeskapet(2013-2014) 

har Region Norrbotten tagit över det regionala utvecklingsansvaret och där-

med likställts med länsstyrelsen i Nordkalottrådets arbetsordning.   

Nordkalottrådet(NKR) är en av 12 nordiska gränskommittéer. Nordkalottrå-

det består av representanter från regional politisk nivå i Finnmark, Nordland, 

Troms, Lappland och Norrbotten, länsstyrelsen i Norrbotten och närings-

trafik- och miljöcentralen i Lappland samt näringslivsrepresentanter. Ordfö-

randeskapet för samarbetet alterneras mellan regionerna. NKR bistås av ett 

sekretariat som är lokaliserat hos Lapplands förbund i Rovaniemi. Arbete 

finansieras primärt genom Nordiska ministerrådet. Administrationskostna-

derna för sekretariatet täcks av NKR och regionen som innehar ordförande-

skapet. 2019 tar Region Norrbotten över ledarskapet för en två årig period. 

Beredningen förslår styrelsen att åta sig ordförandeskapet i Nordkalottrådet 

under år 2019-2020. Beredningen ger regiondirektören i uppdrag senast till 

styrelsen den 30 januari 2019 lägga fram ett förslag till beslut om ordföran-

deskapsprogram. 

Kommunikationsplan för att påverka den nationella EU-politiken 
som berör norra Sverige 

Internationella beredningen beslutade på sammanträdet den 28 november 

2017 om att be om ett förslag till kommunikationsplan för nationell påverkan 

av sammanhållningspolitiken.  Stor del av Region Norrbottens påverkan av 

EU-politiken kanaliseras genom Europaforum Norra Sverige. Beredningen 

rekommenderar att Europaforum Norra Sverige att göra en gemensam kom-

munikationsplan för att påverka den nationella EU-politiken som berör norra 

Sverige 
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Kopplingar mellan det nationella och internationella 
påverkansarbetet 

En del av den nationell påverkans agenda som Region Norrbotten håller på 

att ta fram ingår satsningen på att gå med i Västerbottens stockholmskontor. 

Planen är att Stockholmskontoret ska transformeras och fungera likt EU 

brysselkontoret. Kontoret ska ha anställda som följer och påverkar det som 

sker i regering och riksdag. Beredningen anser att det finns flera kopplingar 

mellan det nationella och internationella påverkansarbetet. Europaforum 

Norra Sverige och North Sweden European Office har ett väl fungerade 

samarbete. Det krävs vidare diskussioner kring hur regionalpolitiken ska 

följa och styra stockholmskontoret. 

Region Norrbottens nationella och internationella påverkansar-
bete samordnas i gemensamma styrdokument 

Norrbottens påverkansarbete behöver utvecklas. Det finns en konkurrenssi-

tuation mellan regioner kring nationella och EU satsningar och att få de rätta 

förutsättningarna för regionens utveckling. Det gäller inte minst infrastruk-

tursatsningar, men kan också handla om utlokaliseringar av myndigheter 

eller vad regioner och kommuner ska få bestämma över. De nationella och 

internationella påverkansfrågorna ligger nära varandra. Det mångåriga arbe-

tet med internationell påverkan i EU har visat på brister i bevakning och 

påverkan av nationella beslutsfattare. Beredningen välkomnar att det nation-

ella och internationella påverkansarbetet samordnas i gemensamma styrdo-

kument. 

Region Norrbottens påverkanspolicy och antal rapportörer i 
europaforum 

Internationella beredningen sammanträder inför varje styrelsemöte. Om be-

hov finns att ha en fördjupad diskussion av internationella ärenden kan det 

ske under denna punkt. Beredningen ställer sig bakom förslaget till styrelsen 

om påverkanspolicy. Beredningen ställer sig bakom förslaget till styrelsen 

att Region Norrbotten ska ha två rapportörer i Europaforum Norra Sverige. 
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Främja tillväxtvillkor och attrahera 
investeringar för Norrbotten 

Referenssite inom aktivt och hälsosamt åldrande 

Region Norrbotten utsågs 2016 som en av EUs ledade regioner som främjar 

innovationer som möjliggör ett aktivt och hälsosamt åldrande i Europa.  

Genom att vara utsedd som referenssite inom aktivt och hälsosamt åldrande 

är Region Norrbotten en del av ett större nätverk – RSCN (Reference site 

collaborative network). Nätverket har nu formaliserats till en NGO (Non 

governmental organization) under belgisk lag med en egen styrelse. I RSCN 

ingår alla referenssiter men de nordiska är tämligen osynliga och ingen nor-

disk representant finns i styrelsen. Mot bland annat detta som bakgrund har 

de nordiska referenssiterna beslutat att formera sig i en nordisk konstellation. 

Beredningen ser den nordiska sammanslutning av europeiska referensiter för 

det europeiska innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande 

som en del av förverkligandet av strategin för regionens internationella en-

gagemang. Beredningen ställer sig bakom bildandet av Nordic Reference 

Site Community och föreslår regionstyrelsen att uppdra åt beredningen att 

vara remissinstans för det strategiska dokument som tas fram för nätverket 

Nordic Reference Site Community med mål, syfte och fokusområden. Be-

redningen beslutar att löpande följa arbetet inom nätverket Nordic Reference 

Site Community.   

Bevaka den arktiska dimensionen av EUs vattendirektiv 

Regionkommittén kommer behandla kommissionens förslag till vattendirek-

tiv fokus ligger bland annat på dricksvattenkvalitet. Medborgarupprop om att 

det ska gå att dricka kranvattnet. Beredningen anser att det är viktigt att be-

vaka den arktiska dimensionen av EUs vattendirektiv. 

Kulturarv resurs för ett hållbart Europa och Norrbotten 

2018 är av EU utsett till Europaåret för kulturarv. Med kulturarvsåret vill EU 

lyfta fram kulturarvets betydelse för kulturell mångfald och interkulturell 

dialog. Region Norrbotten deltar i Assembly of European Regions sommar-

akademi som går av stapeln i augusti i Rumänien. Temat för sommarakade-

min är kulturarv. I Sverige samordnar Riksantikvarieämbetet arbetet under 

en gemensam kommunikationsplattform. Kopplat till arbetet i Europa och 

Sverige har Region Norrbotten beslutat att utnämna 2019 till ett regionalt 

temaår för kulturarv. 

Minskade EU-medel kan kraftigt bromsa upp tillväxten  
Strukturfonderna utgör mer än hälften av det utvecklingskapital som finns i 

norra Sverige. Ser vi även till de nationella medel som är betingande till 

medfinansiering blir konsekvenserna ännu större.   Det finns en rad mål-

grupper för att nå ut med budskapet. Beredningen beslutar att med godkän-

nande lägga inriktningen på kommunikationsplanen till handlingarna. Be-

redningen är enig att minskade EU-medel kan kraftigt bromsa upp tillväxten 
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i norra Sverige.  Beredningen anser att norra Sverige behöver nationella 

medel som kompensation för eventuellt förlorade EU medel 

EU parlamentets beslut om att tallolja som förnyelsebart 

Beredningen välkomnar EU parlamentets beslut om att tallolja och restpro-

dukter från skogsbruket (grenar, grot etc) godkänns som källor att göra för-

nyelsebart bränsle (energi) utav. 

Besöksförfrågan från PES gruppen i Regionkommittén  

EU regionkommitté består av politiker från lokal och regional nivå i hela 

EU. Agneta Granström är den enda norrbottniska politikern som förnärva-

rande innehar en av platserna. Politikerna är organiserade i olika europeiska 

partigrupper. Agneta Granström ingår i PES (Group of the Party of European 

Socialists). Partigruppen har uttryckt sitt önskemål att inför EU valet maj 

2019 komma på studiebesök till Norrbotten. Regionkommitténs ordförande 

Karl-Heinz Lambertz ingår i PES-gruppen. 

Regionkommittén har avsatta pengar för att deras ledamöter ska kunna ar-

rangera föredraghållare för att öka intresset för EU och därmed valdeltagan-

det. Beredningen välkomnar att PES gruppen vill komma på besök till Norr-

botten och rekommenderar besöket liksom tidigare EU besök involverar hela 

Europaforum norra Sverige. Beredningen välkomnar externa medel från 

Regionkommittén för att höja kunskapsnivå om EU och öka valdeltagandet.   

OECD studien om att länka samman urfolkssamhällen med 
regional och landsbygders utveckling 

OECD har initierat ett samarbetsprojekt mellan en rad länder (Sverige, USA, 

Kanada, Peru, Colombia och Australien + EU kommissionen) med syftet att 

utveckla policyrekommendationer för att bättre koppla samman urfolk och 

regional utveckling: ”Linking indigenous communities with regional and 

rural development”. Beredningen följer OECD studien om att länka samman 

urfolkssamhällen med regional och landsbygders utveckling. På efterfrågan 

av näringsdepartementet har Region Norrbotten bidragit till Sveriges svar på 

den inledande enkäten. Beredningen lägger informationen om OECD besö-

ket och svaret på enkäten angående OECD studie om urfolksamhällen till 

handlingarna 

OECD-studie Mining Regions and Cities 
 Region Norrbotten har fått erbjudande att vara med i en nyligen startad stu-

die ” OECD Mining Regions and Cities” med deltagande regioner från Sve-

rige (Norrbotten och Västerbotten), Finland, USA, Canada, Australien och 

Chile. Syftet med studien är att OECD ska leverera policyrekommendationer 

till lokal- och regional nivå beträffande gruvbrytning och nyttjande av natur-

resurser. Beredningen beslutar att löpande följa utvecklingen av OECD-

studien Mining Regions and Cities. 
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Europaforum norra Sveriges om EU:s framtida transportpolitik  

De viktigaste delarna av transportinfrastrukturen i EU finns listade i Con-

necting Europe Facility (CEF). Den består av prioriterade korridorer (TEN-

T) och andra sträckor.  Transportinfrastrukturen i norra Sverige klassas som 

andra sträckor i stomnätet. EFNS förespråkar en förlängning av stomnätskor-

ridoren Skandinavien-Medelhavet upp genom norra Sverige till Narvik och 

gränspassagen vid Haparanda-Tornio. Korridoren skulle därmed innefatta 

den Botniska korridoren i sin helhet. Beredningen ställer sig bakom 

Europaforum norra Sveriges synpunkter om EU:s framtida transportpolitik 

med fokus på revidering av CEF-förordningen samt reflektioner om utveckl-

ing av TEN-T-systemet. 

Europaforum norra Sveriges position EU:s nionde ramprogram 
för forskning och innovation  

Europaforum Norra Sveriges föreslår övergripande kommentarer på EUs 

nionde ramprogram för forskning och innovation.  Under perioden för 

H2020 har regionen gjort framsteg inom områdena - för både forskning, 

innovation, samhälle och näringsliv - och därför av stor relevans för EU:s 

globala konkurrenskraft och därmed även inom FP 9. Beredningen ställer sig 

bakom Europaforum norra Sveriges förslag till synpunkter på EU:s nionde 

ramprogram för forskning och innovation. Beredningen ställer sig bakom 

uppdateringen av Europaforums positioner inom BIG DATA, Biobanker, 

Processindustriell automation, Skogen och bioekonomi/energi, Smart cities 

och smart regions, vindkraft samt urfolksforskning.  

Europaforum norra Sveriges position aktivt och hälsofrämjande 
åldrande  

Norra Sverige delar den globala demografiska utmaningen, där en allt högre 

andel äldre i glesbygd skapar behov av omfattande förändringar för hälso- 

och sjukvården samt av innovationer, produkter och tjänster för ett aktivt och 

hälsosamt åldrande. Genom utformning av kommande forskningsprogram 

(FP9) med bredare utlysningar, som kombinerar forskning och innovationer 

för aktivt och hälsosamt åldrande och glesbygdens utveckling, möjliggör EU 

för norra Sverige att utgöra modell för hur EU kan möta EUs och globala 

utmaningar Europaforum norra Sverige position på livsmedel inom ramen 

för EUs nionde forskningsprogram. Beredningen ställer sig bakom 

Europaforum norra Sveriges förslag till position på aktivt och hälsofräm-

jande åldrande inom ramen för EUs nionde forskningsprogram.  

Europaforum norra Sveriges position livsmedel inom ramen för 
EUs nionde forskningsprogram 

Europaforum Norra Sverige vill att livsmedelsområdet ska stärkas inom EUs 

nionde forskningsprogram (FP 9) med i första hand fokus på och för EU:s 

glesbygdsregioner.  Prioriteringar inom programmet bör vara på relevanta 

och breda FoI utmaningar för ökad och hållbar produktion och distribution, 

nya affärsmodeller, besöksnäringen och europisk samverkan för export och 

långsiktig utveckling och tillväxt i EU:s glesbygdsregioner. Beredningen 
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ställer sig bakom Europaforum norra Sveriges förslag till position på livs-

medel inom ramen för EUs nionde forskningsprogram.  

Europaforum norra Sveriges position på internationell 
samverkan inom ramen för EUs nionde forskningsprogram 

Europaforum norra Sverige stödjer EU:s nuvarande prioriteringar för inter-

nationell samverkan inom ramen för Horizon 2020, men vill inom nionde 

forskningsprogrammet (FP 9) se ett bredare fokus på samverkan, som t.ex. 

samverkan med globala glesbygdsregioner för utveckling och tillväxt och då 

inom många samordnade områden och utlysningar för forskning, innovation 

och kommersialisering. Beredningen ställer sig bakom Europaforum norra 

Sveriges förslag till position på internationell samverkan inom ramen för 

EUs nionde forskningsprogram 

Europeiska investeringsbanken erbjudander arktiska 
investeringsplattformar 

Region Norrbotten har fått erbjudande om att vara en del av Europeiska in-

vesteringsbankens lånegarantier för norra Sverige. Utlåningserbjudanet krä-

ver att regionerna i norra Sverige i sin tur ställer upp som garanter och för 

över pengar till EIB. Beredningen ger regiondirektören i uppdrag att ytterli-

gare utreda erbjudandena om arktiska investeringsplattformar och åter-

komma på kommande sammanträde. 
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Rapporter och rekommendationer 
kopplat till internationella uppdrag 
Internationella beredningen har i uppdrag utgöra återföringspunkt för förtro-

endevalda och tjänstepersoner med internationella uppdrag. En arbetsmetod 

är hanteringen av reserapporter från styrelseledamöter. 

Beredningen anser att rapporterna ska vara kopplade till de av styrelsen 

valda internationella uppdragen. Beredningen uppmanar därför de valda 

representanterna i Interreg och Kolarctic att löpande rapportera till internat-

ionella beredningen. Beredningen ber tjänstemannaorganisation att åter-

komma med en mall och rutin för inrapportering och uppföljning. 

Rapporter från internationella uppdrag 

Den internationella beredningen har under 2018 tagit emot och godkänt föl-

jande rapporter från internationella uppdrag:  

 SERNs styrelsemöte, Caldaro, 24 februari 2018 

 AER kommitté 1, Arad, 20-22 mars 2018 

 AER kommitté 3, Arad, 20-22 mars 2018  

 AER kommitté 2, Arad, 20-22 mars 2018 

 CPMR Östersjökommissionen generalförsamling, Uleåborg, 16 maj 

2018 

 AER Generalförsamling, Lillehammer, 23-24 maj 2018  

 SERN generalförsamling, Linköping 16- 19 maj 2018 

 Nordkalottrådet möte, Vadsö, 26 september 2018 

 CPMR generalförsamling, Helsingfors 18-20 oktober 2017 

 AERs sommarakademi, Maramures, 6-11 augusti 2018 

 AER kommitté 2, Novi Sad, 24-26 september 2018 

 AER kommitté 1, Novi Sad 24-26 september 2018 

 CPMRs generalförsamling, Funchal, 18-19 oktober 2018  

 SERNs styrelsemöte, Carpi, 24 november 2018 

En genomgång av rapporterna från 2018 visar på ett gediget arbete inom ett 

brett spektrum. Men att de skulle kunna vara mer strukturerade. Beredningen 

antog i november 2018 en mall för rapportering och en rutin för hantering av 

rapporterna. Mallen och rutinerna bygger på tydlighet och syftar till att un-

derlätta uppföljning. Föreslagna underrubriker är därför sakområden som 

behandlades av/forumet/mötet; ställningstaganden från Region Norrbottens 

representanter; Region Norrbottens fortsatta arbete i forumet; Region Norr-

bottens arbete med forumens frågor på hemmaplan. Beredningen beslutar att 

godkänna mallen och rutinerna för reserapporter. 

 

Förhållningssätt till fyllnadsval i internationella organ 

Region Norrbotten har förtroendevalda som är valda av internationella organ 

baserat på deras mandat i Region Norrbotten. När en politiker inte längre är 
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företroendevald ställs även platsen i internationella organ med väldigt kort 

varsel till förfogande. Beredningen beslutar att det generella förhållningssät-

tet är att Region Norrbotten ställer upp i fyllnadsval orsakade av att en norr-

bottnisk representant avslutar sitt uppdrag.  Beredningen beslutar att fyllnad-

sval till poster som Region Norrbotten inte besuttit måste förankras med 

regionstyrelsens ordförande eller i dess frånvaro med vice ordförande.  

Rekommendationer om deltagande på Europaforum 

Beredningen rekommenderar regionstyrelsen att bevilja regionstyrelsens 

ledamöter att delta på Europaforums årliga forum. Beredningen rekommen-

derar regionala utvecklingsnämnden att bevilja regionala utvecklingsnämn-

dens ledamöter att delta på Europaforums årliga forum. Beredningen re-

kommenderar fullmäktiges presidium att bevilja fullmäktiges ledamöter att 

delta på Europaforums årliga forum när de äger rum i Norrbotten. Bered-

ningen lägger informationen om det kommande Europaforum Norra Sverige 

i Luleå 28-29 mars 2019 till handlingarna.  

Avslutar medlemskapet i SERN - Sweden Emilia Romagna 
Network 

SERN - Sweden Emilia Romagna Network är ett nätverk mellan Sverige och 

italienska regionen Emilia Romagna. SERN har sedan dess formella etable-

ring i januari 2005 utvecklats till ett nätverk med EU-projektsamarbeten 

samt erfarenhetsutbyten inom flertalet områden, framförallt på kommunal 

nivå.  Region Norrbotten har under flera år övervägt att lämna SERN och 

försökt genom flera byten av ansvariga tjänstepersoner få till stånd verksam-

het som passar Region Norrbottens uppdrag utan att lyckas. Senaste pro-

jektet med Region Norrbotten som partner i var för flera år sedan. Bered-

ningen anser att medlemskapet i Sweden Emilia Romagna Network (SERN) 

inte längre har ett mervärde för Region Norrbottens uppdrag. Beredningen 

anser att det finns ett mervärde i samordning av norrbottniska aktörers med-

verkan och ger regiondirektören i uppdrag att ta fram förslag på avveckl-

ingsplan.   
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Lista internationella politiska uppdrag 2018 
 Europaforum CPMR Assembly of European Regions SERN Nordkalottrådet EU finansiering 

  

  

Östersjö 

 

Energi  Folkhälsa Kultur   

 

Interreg Nord Kolarctic 

Maria Stenberg rapportör 

 

 

 

   

 

ledamot 

 

  

Glenn Berggård rapportör  

 

 

 

   ledamot 

 

  ordinarie 

Anders Öberg 

 

ordinarie adj.styrelse 

 

   

 

  

 

  

Agneta Granström 

  

 ordinarie   president  

  

    

Kenneth Backgård   

 

 

 

vice  ledamot  

 

  

 

  

Mattias Karlsson      byråledamot            

Nils-Olov Lindfors  ersättare ledamot         

Anders Josefsson vice ordförande* 

 

 ersättare       

 

ersättare   

Anita Gustavsson   

 

 

 

ledamot   ersättare   ordinarie   

Dan Ankarholm         ledamot         

Johannes Sundelin 

  

    ledamot 

 

 ersättare 

 

  

Kent Ögren           ordinarie       

Agneta Lipkin              ersättare 

Anna Hövenmark        ersättare    
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