
Motion om integrering av Energikontor Norrs verksamhet i Region Norrbotten 

Energikontor Norr startade 1997, då under namnet Nenet, inom ramen för EU:s SAVE-program. 

Verksamheten ombildades år 2000 till ett icke vinstdrivande aktiebolag genom att kommuner i 

Norrbotten gick in som aktieägare i bolaget. Från december 2009 är dåvarande Landstinget i 

Norrbotten, nuvarande Region Norrbotten delägare med hälften av aktiekapitalet.  

Energikontor Norr marknadsför sig på sin hemsida som: 
Energikontor Norr driver projekt inom förnybar energi och energieffektivisering, med hållbar utveckling som 

ledstjärna. Vi hjälper till att effektivisera verksamhetens energianvändning och bistår dig och ditt företag, eller 

din offentliga verksamhet, med vår kompetens. Allt i steget mot att världen ska bli lite, eller helst mycket, 

grönare. 

Bolaget bedriver verksamhet via två kontor. I Luleå och i Umeå. Bolaget anger sina fyra 

verksamhetsområden: Energieffektivisering, Förnybar energi, strategiskt energi- och klimatarbete 

samt Hållbarhet. För företag anger man också Utveckling av gröna affärsidéer. För offentlig 

verksamhet anger man Rådgivning i strategiskt energi- och klimatarbete, Samordning och uppföljning 

av Borgmästaravtalet i Norrbotten (som dåvarande landstinget i Norrbotten utsågs att vara regional 

koordinator för 2014), samordning av Energi- och klimatrådgivarna i Norr samt kompetenshöjning 

och omvärldsbevakning. 

” Energikontor Norr ägs av Region Norrbotten och alla kommuner i Norrbotten. Vi är deras 

expertorgan och stöttar dem i det strategiska energi- och klimatarbetet.” 

Sedan 2016 har Region Norrbotten det samlade regionala utvecklingsuppdraget. Omfattande 

resurser i form av kompetens personal och de sk 1:1 medlen överfördes då från Länsstyrelsen i 

Norrbotten till  Region Norrbotten. 

Andra Energikontor som t ex Energicentrum Gotland bedrivs inom Regionen/kommunen Gotland, 

Energikontoret Region Jämtland Härjedalen bedrivs inom regionen Jämtland Härjedalen, inom 

Västernorrland likaså. De är då ofta en del av förvaltningen Regional utveckling. 

Den politiska styrningen av Energikontor norr sker indirekt genom aktieägaravtal, ägarsamråd och 

ägardirektiv medan den politiska styrningen av Region Norrbottens verksamhet sker mer direkt via 

Regionala utvecklingsnämnden. 

Frågor som rör energi och klimat är så strategiskt viktiga att regionen bör ha ett större inflytande och 

möjlighet att påverka direkt. Region Norrbotten har dessutom hög kompetens och mångårig 

erfarenhet av att stötta företag och offentlig förvaltning i en hållbar utveckling och 

klimatomställning. Något behov av att bedriva motsvarande arbete dessutom i bolagsform föreligger 

inte i Norrbotten.  

Vänsterpartiet föreslår mot den bakgrunden att integrering av tillämpliga delar av verksamheten från 

Energikontor Norr sker till Region Norrbotten och att Energikontor Norr därefter avvecklas som 

bolag. 

 

Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp föreslår därför att Regionfullmäktige skall besluta att:  

Integrerat tillämpliga delar av Energikontor Norr i Regionala utvecklingsavdelningens verksamhet 

samt att därefter avveckla Energikontor Norr AB. 
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Oppositionsråd (v) 


