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Protokoll Internationella beredningen 
Sammanträdesdatum: 21 januari 2021 

Tid: 15:00-15:40 

Plats: Sessionssalen, Regionhuset, Luleå samt via digital uppkoppling 

§ 1-10 

Beslutande 
Linda Frohm (M), ordf 

Kenneth Backgård (SJVP) (länk) 

Nils-Olov Lindfors (C)  

Tomas Vedestig (SJVP) 

Anders Josefsson (M) (länk) 

Glenn Berggård (V)  

Anders Öberg (S) länk 

Marianne Sandström (SD) (länk)

Adjungerade 
Anita Gustavsson (S) för uppdrag i Interreg Nord (länk) 

Johannes Sundelin (S) för uppdrag i Assembly of European Regions (länk) 

 

Tjänstemän 
Anna-Stina Nordmark, regiondirektör (länk) 

Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör 

Jenny Mozgovoy, internationell strateg 

Carl Rova, internationell strateg (länk)  

 

Sekreterare 

 

 

Jenny Mozgovoy 

 

 

Justerat den   Justerat den 

 

 

Linda Frohm, ordförande  Anders Josefsson, justerare 
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§ 1 

Val av protokolljusterare 

Beslut 
Beredningen beslutar utse ledamoten Anders Josefsson att jämte ordföranden 

justera dagens protokoll. 
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§ 2 

Fastställande av slutgiltig 
föredragningslista 

Beslut 
Beredningen beslutar fastställa slutlig föredragningslista för sammanträdet.  
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§ 3 

Politisk hantering av internationella 
frågor 
Dnr 01752-2020 

Beslut 
Internationella beredningen föreslår regionstyrelsen besluta att 

1. Den politiska hanteringen av internationella frågor är fortsatt viktig och 

ska ges utrymme att diskuteras.  

2. Beredning av ärenden och återrapportering av uppdrag med internation-

ell karaktär fördelas mellan regionstyrelsen och regionala utvecklings-

nämnden utifrån sakfrågans tillhörighet.  

3. Internationella beredningen avvecklas. 

4. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till nytt reglemente för 

regionstyrelsen. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbottens styrdokument anger hur viktigt det är att säkerställa att 

beslut som fattas på nationell och EU nivå är gynnsamma för Norrbotten. 

För att uppnå det krävs en tydligare koppling mellan de internationella upp-

dragen och prioriteringarna i regionstyrelsens och regionala utvecklings-

nämndens styrdokument.  

Sammanfattning 
Region Norrbotten har sedan länge ett internationellt engagemang för att 

skapa förutsättningar för länets utveckling. En översyn av hanteringen av 

internationella frågor har genomfört och föreslaget är att internationella be-

redningen avvecklas. Förutsättningarna att diskutera och driva internation-

ella frågor har förändrats i och med den nya politiska organisationen som 

togs i drift 2019. Nuvarande hantering ger inte ledamöterna i styrelsen och 

nämnden förutsättningar att få en helhetsbild av frågorna då det internation-

ella perspektivet hanteras i den internationella beredningen. Förslaget ger en 

mer sammanhållen process då en fråga hanteras i ett forum oavsett om den 

har ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Nuvarande hante-

ring är dessutom resurskrävande.  

Ärendet 

Bakgrund 

Region Norrbotten har sedan länge ett engagemang i internationella nätverk 

och organisationer i syfte att skapa förutsättningar för länets utveckling och 

organisationens uppdrag. För att åstadkomma ett sammanhållet system för 

styrning och ledning av internationella frågor genomfördes 2014 en utred-

ning som resulterade i styrande dokument för internationellt arbete och i 
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inrättandet av internationella beredningen. Uppdraget om internationella 

beredningen skrev in i styrelsens reglemente. 

Sedan 2017 har Region Norrbotten det regionala utvecklingsansvaret. Den 

politiska organisationen har förändrats till följd av det. Ett regionutveckl-

ingsutskott inrättades under styrelsen 2017. I samband med den nya mandat-

perioden 2019 avvecklades utskottet och en regional utvecklingsnämnd in-

fördes. Regionala utvecklingsnämnden svarar för regionens arbete med reg-

ional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur och regionstyrelsen för 

hälso- och sjukvården (inkl tandvården). 

Den internationella beredningen 

En utredning av den politiska hanteringen av internationella frågor har ge-

nomförts för att belysa hur den nya politiska organisationen påverkar hante-

ringen av de internationella frågorna. Utredningen visar att styrelsens och 

nämndens uppdrag innebär att alla ledamöter behöver kunskap om sina an-

svarsområden oavsett på vilken nivå frågan behandlas (lokalt, regionalt, 

nationellt och internationellt). Idag är det endast ledamöter med internation-

ella uppdrag som ingår i internationella beredningen. Övriga ledamöter 

kommer i kontakt med frågorna då beredningens protokoll delges nämnden 

respektive styrelsen. Utredningens bedömning är att det inte ger ett samman-

hållet system för hanteringen av de internationella frågorna. Den visar även 

på en resurskrävande beredningsprocess politiskt och tjänstepersonsmässigt. 

Internationella beredningen har: 

 diskuterat och beslutat om strategiska inriktningar och ställningstagan-

den i internationella frågor 

 prioriterat vilka internationella frågor som ska drivas samt regionens 

ambitionsnivå, särskilt inför nya eller förändrade politiska uppdrag 

 beslut om nätverk och påverkansorganisationer regionen ska medverka i 

utifrån prioriterade frågor 

 återföringspunkt för förtroendevalda med internationella uppdrag 

 

Återrapportering från internationella uppdrag sker enligt fastställd mall och 

består av redovisning av sakområden som behandlades av/forumet/mötet, 

ställningstaganden från regionens representanter, regionens fortsatta arbete i 

forumet samt regionens arbete med forumens frågor på hemmaplan. 

De tidigare styrdokumenten som rörde regionens internationella arbete ersat-

tes av påverkanspolicyn som fullmäktige antog 2018 (RF 2018-10-09, §181). 

Det innebar att man valde att se det internationella arbetet som en del i det 

ordinarie påverkansarbetet. Prioriterade frågor anges numera i den strate-

giska planen, regionstyrelsens plan och regionala utvecklingsnämndens plan. 

Påverkansfrågorna i styrelsens och nämndens plan bör vara vägledande i 

vilka politiska uppdrag Region Norrbotten åtar sig. 
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Fortsatt hantering av internationella frågor 

Förslaget är att internationella beredningen avvecklas. Förutsättningarna att 

diskutera och driva internationella frågor har förändrats i och med den nya 

politiska organisationen som togs i drift 2019. Hantering av ärenden genom 

tre beslutsforum har även visat sig vara resurskrävande.  

Förslaget innebär att internationella frågor framöver bereds, diskuteras och 

beslutas i det beslutsfora där sakfrågorna hör hemma. Det innebär att det inte 

finns ett särskilt beslutsforum för frågor av internationell karaktär utan istäl-

let hanteras en fråga sammanhållet oavsett om den har ett regionalt, nation-

ellt eller internationellt perspektiv. På så sätt ökas ledamöternas kunskap om 

internationella frågor/perspektiv. Det bidrar även till att påverkansfrågorna 

på nationell och internationell nivå hålls samman.  

Ansvaret att bereda internationella frågor inför beslut i regionstyrelsen och 

regionala utvecklingsnämnden bör kunna hanteras i vanlig beredningsgång 

till respektive beslutsfora. I de fall samordning krävs mellan styrelsen och 

nämnden tillfaller det på ordförandenas ansvar. 

Idag regleras internationella beredningens uppdrag i regionstyrelsens regle-

mente. Bedömningen är att reglementet för regionala utvecklingsnämnden 

inte behöver justeras utan att uppdragen att besluta om strategisk inriktning, 

ställningstagande, prioriteringar och ambitionsnivåer, nätverk samt vara 

återföringspunkt för förtroendevalda med internationella uppdrag inryms i 

nuvarande reglemente. Regionstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 

Bilagor:  

Utredning politisk hantering av internationella frågor 
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§ 4 

Europaforum positioner för 
tillkännagivande 
Dnr 01241-2020 

Beslut 
Beredningen lägger europaforum positionerna till handlingarna. 

Ärendet 
Europaforum norra Sverige (EFNS) tar med jämna mellan rum positioner i 

aktuella påverkansfrågor. Sedan förra sammanträdet har det antagits posit-

ioner angående; Hållbara flygbränslen, EUs arktiska policy, EUs taxonomi 

för hållbara investeringar, EUs vision för landsbygdsutveckling och Sveriges 

utformning av EUs återhämtningspaket och React EU.  

 

Bilagor:  

Europaforum norra Sveriges position Hållbara flygbränslen, 

Europaforum norra Sveriges position EUs arktiska policy,  

Europaforum norra Sveriges position EUs taxonomi,  

Europaforum norra Sveriges position EUs vision för landsbygdsutveckling  

Europaforum norra Sveriges position Sverige utformning av EUs återhämt-

ningspaket och React EU.   
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§ 5 

Rapport från internationella uppdrag  

Dnr 00044-2020 

Beslut 
Beredningen lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 
En av beredningens uppdrag är att vara återföringspunkt för förtroendevalda 

och tjänstemän med internationella uppdrag. Styrelseledamotrapporterna 

från internationella uppdrag hanteras numera av beredningen.  

Det finns för närvarande ingen inkommen skriftlig rapport att behandla.  

Nils-Olov Lindfors lämnade en muntlig rapport om arbetet med kustnära 

fisket och skogsbruket inom Conference of Maritime and peripheral Regions 

(CPMR). 
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§ 6 

Återkoppling delegationsbeslut av 
internationell karaktär 

Dnr 00048-2020 

Beslut 
Beredningen lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 

Enligt reglementet för internationella beredningen ska beslut med internat-

ionell koppling som fattas av styrelsens ordförande, regionala utvecklings-

nämndens ordförande eller regiondirektören återkopplas till beredningen. 

Regiondirektören lämnade en muntlig rapport om delegationsbeslut angå-

ende den stängda landsgränsen till Finland.  
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§ 7 

Ärenden till regionstyrelsen 2021-02-03 
av internationell karaktär 

Dnr 00045-2020 

Beslut 
Beredningen lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 

Enligt reglementet för internationella beredningen bör de ärenden som ska 

avgöras av regionstyrelsen eller regionala utvecklingsnämnden i dess helhet 

beredas av beredningen om beredning behövs.  

På föredragningslistan för regionstyrelsen den 3 februari 2021 finns följande 

ärenden av internationell karaktär:  

- Politisk hantering av internationella frågor 
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§ 8 

Ärenden till regionala 
utvecklingsnämnden 2021-01-26 av 
internationell karaktär 

Dnr 00046-2020 

Beslut 
Beredningen lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 

Enligt reglementet för internationella beredningen bör de ärenden som ska 

avgöras av regionstyrelsen eller regionala utvecklingsnämnden i dess helhet 

beredas av beredningen om beredning behövs.  

På föredragningslistan för nämnden för regional utveckling den 26 januari 

2021 finns följande ärenden av internationell karaktär:  

- Politisk hantering av internationella frågor 

- Remiss av partnerskapsöverenskommelsen 
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§ 9 

Övrigt inför kommande möten 

Dnr 00049-2020 

Beslut 
Beredningen lägger informationen till handlingarna 

Ärendet 

Dagordningarna inför olika internationella möten kan komma med kort 

framförhållning och finns således inte med i kallelsen. Under denna punkt 

samlas alla frågor av politisk karaktär som måste diskuteras inför kommande 

internationella möten som inte ryms i andra punkter.  

Europaforum norra Sverige bevakar och förbereder ställningstaganden angå-

ende:  

Partnerskapsöverenskommelsen 

Regeringskansliet har förlängt tiden kommentera Partnerskapsöverenskom-

melsen till 31 januari 2020. Europaforum kommer utöver de regionala sva-

ren lämna in ett gemensamt svar. Partnerskapsöverenskommelsen är det 

övergripande dokument som ska samordna EU-fonder.   

Uppföljning av samtal med EU kommissionen om Socialfonden  

EFNS har på tjänstemannanivå samtalade i december med DG employment 

om kommande socialfonden. Förslag till position för att följa upp samtalet 

planeras i januari. 

Minska utsläppen med 55 procent till 2030.  

Under början på 2021 väntas EU kommissionen ha tio samråd för åtgärder 

att uppnå målet att minska utsläppen med 55 procent till 2030.  

EUs transeuropeiska transport nätverk 

Ett nytt samråd om TEN-T väntas i till våren. Bottniska korridoren antog i 

december en konsekvens analys av TEN-T.  

Övergången till kritiska tekniker  

EUs kartläggning av övergången till kritiska tekniker bevakas och kan even-

tuellt bli en position till våren.  

Säkerställa tillväxt i små arbetsmarknadsregioner 

EFNS planerar en position för att öka kompetensen på EU nivå kring förut-

sättningarna och möjligheterna för tillväxt i små arbetsmarknadsregion-

er.  Planerat antagande på nästa stora europaforum. 
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Under sammanträdet rapporterades det:  

Nordkalottrådet planerar ett ställningstagande angående strängare regler för 

gränspassagen till Finland. 

Programmeringsarbetet med tidigare Interreg Nord och Botnia-Atlantica 

fortgår under namnet Interreg Aurora. Region Norrbotten har försökt få upp-

draget som förvaltande myndighet för uppdraget. Beslut är nu fattade på 

nationell nivå att uppdraget kommer förläggas på Länsstyrelsen i Norrbot-

tens län.   

Inom Interreg Kolarctic är beslut fattad att förvaltande myndighet kommer 

förläggas på Lappi Litto, Finland.   

EU plattform för rymdindustrin är på gång vilket har en tydlig koppling till 

Region Norrbottens påverkansarbete med att möjliggöra uppskjutning av 

minisateliter.   
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§ 10 

Övriga frågor 
 

Inga övriga frågor 
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