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§ 24 

Årsrapport Internationella beredningen 
2020 
Dnr 00026-2021 

Regionala utvecklingsnämndens beslut 
Nämnden rekommenderar Regionstyrelsen att godkänna årsrapporten för 

Internationella beredningen 2020. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Internationella beredningen bidrar till Region Norrbottens strategiska mål  

Sammanfattning 
Region Norrbottens strategiska mål tydligt regionalt ledarskap kräver goda 

kontakter med omvärlden. Regionstyrelsens plan och regionala utvecklings-

nämndens plan pekar ut framgången i att påverka vilka beslut som förbereds 

eller borde förberedas inom EU.   

Regionstyrelsen har i sin plan för 2020 valt att följa ärenden till internation-

ella beredningen som styrmått. Årsrapporten presenterar beredningens beslut 

och resultat utifrån beredningens uppdrag. 

Ärendet 
Region Norrbottens styrdokument anger hur viktigt det är att säkerställa att 

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

Årsrapporten för Internationella beredningen redovisar hur 2020 års ärenden 

bidrar till målet: Tydligt regionalt ledarskap och dess framgångsfaktor att 

beslut på nationell och EU nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten.  

Internationella beredningen har sedan 2015 följt och påverkat utformningen 

av EUs finansieringsinstrument och tillhörande sju årsbudget för åren 2021-

2028. Resultatet av det arbetet återfinns i de uppdrag Region Norrbotten har 

fått av regeringen att utforma EU finansieringsprogram för övre Norrland 

och det gränsregionala samarbetet Aurora. Regeringsuppdragen är en del av 

det regionala utvecklingsuppdraget som följs och påverkas av Regionala 

utvecklingsnämnden.  

De flesta av ärendena och återrapporteringarna som behandlats av Internat-

ionella beredningen 2020 har varit kopplade till det regionala utvecklingsan-

svaret och påverkan av EUs regionalpolitik. Likt 2019 har det 2020 varit få 

ärenden på internationella beredningen av hälso- och sjukvårdskaraktär. 

Den pågående pandemin kommer att ha effekter på EU:s budget och inrikt-

ningsbeslut för många år framåt. Reserestriktioner och inställda sammanträ-

den på grund av pandemin har förändrat Region Norrbottens förutsättningar 

att bedriva internationell samverkan.  
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