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2.

Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Norrbottens Läns Landsting
Kommunförbundet Norrbotten
Region Västerbotten
Västerbottens Läns Landsting
Luleå Tekniska Universitet
Umeå Universitet
Västerbottens Handelskammare
Norrbottens Handelskammare
Företagarna Västerbotten
Företagarna Norrbotten
Inriktning

Parterna har tillsammans sedan den 1 september 1997 bedrivit samarbete i projektet ”North Sweden” innefattande en etablering av ett kontor i Bryssel. Samarbetet regleras i ett samarbetsavtal.
Syftet med samarbetet är att för parternas räkning så långt möjligt ta tillvara och påverka alla de
möjligheter till regional och lokal hållbar ekonomisk tillväxt i Norrbotten och Västerbotten som det
svenska medlemskapet i EU erbjuder.
Fokus för att möta parternas ambitioner med North Sweden skall vara policyarbetet inom områden
som ägarna prioriterat och utpekat. Programkompetens skall finnas för att från North Swedens sida
vara uppdaterad i de för det huvudsakliga policypåverkansuppdraget väsentliga delar som berör frågor kring EU:s stöd- och finansieringsinstrument. North Sweden skall vara en Brysselbaserad organisation med ambitionen att vara en tydlig plattform för aktörer i Norr- och Västerbotten.
Parterna enas om att reglera samverkan i projektet North Sweden, nedan Projektet, från och med
den 1 januari 2017 i enlighet med detta Samarbetsavtal.
3 a) Ägarråd
3.1
Parterna skall inrätta ett Ägarråd av vilka envar part äger rätt att utse (1) ledamot samt ersättare.
3.2
Parterna skall sammanträda för Ägarråd vid ett ordinarie sammanträde per år. Ordinarie sammanträde skall hållas under det första halvåret varje år. Part äger rätt att påkalla ytterligare Ägarråd.
3.3
Ägarrådet utvärderar styrelsens arbete och lämnar till styrelsen de direktiv och anvisningar för det
kommande verksamhetsåret som Ägarrådet anser nödvändiga och/eller som styrelsen efterfrågat.
3 b) Styrelse
3.4
Parterna skall inrätta en Styrelse av vilka envar Part äger rätt att utse en (1) ledamot. Ledamöternas
deltagande i beslut och beredning av ärenden är bindande för den egna huvudmannen. En enskild
ledamot kan dock inte fatta ekonomiska beslut som går utöver den ekonomiska ram som huvudmannen ställt till förfogande.
Om parterna vill utse ytterligare ledamöter i Styrelsen skall alla Parter vara överens.
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3.5
Ordföranden, som tillika är sammankallande, utses av huvudmännen genom majoritetsbeslut. Ordföranden skall tillse att protokoll föres.
3.6
Styrelsen skall sammanträda minst var tredje månad eller när två eller flera ledamöter påkallar detta.
Styrelsen är beslutför när minst två tredjedelar av dess ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut
fattas med enkel majoritet varvid ordföranden har utslagsröst.
3.7
Styrelsen svarar för projektets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter. Styrelsen ansvarar för att projektets bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen skall i en särskild arbetsordning fastställa de närmare villkoren för arbetet jämte instruktion för Direktören.
3.8
Styrelsen skall arbeta inom de ramar som anges av Ägarrådet i form av direktiv eller anvisningar.
Styrelsen är ansvarig för att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som angetts av Ägarrådet.
3.9
Styrelsens arbetsuppgifter består i;
- att fastställa en årlig verksamhetsplan för projektet,
- att följa verksamheten,
- att vid behov prioritera mellan olika anspråk på arbetsinsatser,
- att utse Direktör samt utfärda anvisningar för dennes arbete,
- att anta Region Västerbottens beslut om firmatecknare och attestreglemente med
tillämpningsanvisningar vad avser North Sweden.
4.

Direktör

4.1
Direktör utses av styrelsen.
4.2
Direktören skall arbeta inom de ramar och anvisningar som anges av Styrelsen.
4.3
Direktören sköter den löpande förvaltningen enligt Styrelsens riktlinjer och anvisningar. Direktören
får utan Styrelsens bemyndigande vidta för verksamheten nödvändiga åtgärder om Styrelsens beslut
inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för projektets verksamhet. I sådana fall skall Styrelsen så
snart som möjligt underrättas om åtgärden. Direktören ansvarar för att Projektets bokföring fullgörs
enligt gällande lagar och på ett i övrigt betryggande sätt.
5.

Administration

5.1
Region Västerbotten ansvarar för administrationen av Projektet. Det innebär att North Sweden omfattas av det regelverk som gäller för Region Västerbottens verksamhet. Bokföringen skall hållas
separerad från Region Västerbottens egen redovisning och fullgöras enligt god redovisningssed.
Projektets medel skall hållas avskilda från Region Västerbottens egna medel. Region Västerbotten
skall registrera verksamheten i nödvändig omfattning.
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5.2
Region Västerbotten skall årligen i efterskott avge en samlad redovisning för medelsförvaltningen
för styrelsens granskning. Region Västerbotten skall under löpande verksamhetsår förse styrelsen
med ekonomiska delårsrapporter.
5.3
Länsstyrelsen i Norrbotten är arbetsgivare för den personal som är placerad utom landet med s k
URA-kontrakt. Region Västerbotten är arbetsgivare för övrig personal. Samtliga kostnader för anställd personal betalas av de medel som står till projektets förfogande. Länsstyrelsen i Norrbotten
skall regelbundet, kvartals- eller halvårsvis, fakturera Region Västerbotten för uppkomna personalkostnader. Direktören är underställd styrelsen och övrig personal är underställd direktören.
5.4
North Sweden skall vara koncentrerad till en fullt ut Brysselbaserad organisation. Personalen kan
vid behov och efter styrelsens bedömning stationeras på olika geografiska orter.
5.5
Projektet finansierar kostnader för administration som uppstår hos Länsstyrelsen i Norrbotten och
Region Västerbotten.
6.

Ekonomi

6.1
Parterna svarar själva för sina respektive styrelseledamöters kostnader. Av styrelsen godkända utlägg skall belasta projektet.
6.2
Parterna förbinder sig att ekonomiskt bidra till Projektets genomförande genom att tillskjuta kapital
enligt följande fördelning startåret 2017;
Region Västerbotten

1 700 000 kr per verksamhetsår (2017 års värde).

Kommunförbundet Norrbotten

1 035 000 kr per verksamhetsår (2017 års värde).

Länsstyrelsen i Norrbottens Län

1 035 000 kr per verksamhetsår (2017 års värde).

Norrbottens Läns Landsting

1 180 000 kr per verksamhetsår (2017 års värde).

Västerbottens Läns Landsting

1 035 000 kr per verksamhetsår (2017 års värde).

Umeå Universitet och
Luleå Tekniska Universitet vardera

145 000 kr per verksamhetsår (2017 års värde).

Handelskamrarna och Företagarna i
Norrbotten och Västerbotten vardera

30 000 kr per verksamhetsår (2017 års värde).

6.3
För att under den löpande projektperioden bibehålla den för North Sweden eftersträvade ambitionsnivån och bemanning som lagts fast, skall Parterna årligen från 2018 och framåt räkna upp kapitaltillskottet med motsvarande allmänna lönekostnadsökningar. Uppräkningen inför nästkommande
verksamhetsår skall baseras på den lönekostnadsutveckling som fastlås utifrån omräknat arbetskostnadsindex för det så kallade omräkningstalet för löner i den av regeringen till riksdagen varje år
framlagda vårbudgetpropositionen, med avrundning till jämnt hundratal.
6.4
Eventuellt tillkommande kostnader överenskomna mellan Parterna skall fördelas efter samma fördelningsnorm som tillämpats i § 6.2 ovan.
3

www.northsweden.eu

Utkast: Samarbetsavtal North Sweden
Godkänt vid Ägarråd xxxxxxxx

6.5
Länsstyrelsen i Västerbotten har i ett letter of intent ställt till Region Västerbotten förbundit sig att
medverka i North Swedens verksamhet med 520 000 kr per år under projektperioden. Länsstyrelsens finansiering avser samverkan, nätverksuppbyggnad, omvärldsanalys och dylikt inom EU.
6.6
Betalning skall erläggas i förskott varje verksamhetsår efter rekvisition från Region Västerbotten.
Region Västerbotten gör uppräkning enligt § 6.3 för dessa årliga rekvisitioner till Parterna.
7.

Avtalstid

North Sweden European Office är ett långsiktigt samarbete. Förhållandet mellan Parterna regleras
genom tidsbegränsade samarbetsavtal. Detta avtal gäller från och med den 1 januari 2017 till och
med den 31 december 2023. Vid avtalstidens utgång upphör avtalet utan föregående uppsägning.
Vid fortsatt samarbete skall nytt Samarbetsavtal upprättas. Parternas ambition är att avtalen skall
gälla under sjuårsperioder för att följa EU:s cykler, med brytpunkt under första halvan av EU:s budget- och programperioder.
8.

Parts förtida utträde och inträde av ny Part

8.1
Part äger rätt att ensidigt avträda Samarbetsavtalet med en uppsägningstid på nio (9) hela kalendermånader och innan 1 april. Utträde skall ske vid årsskifte.
Om övriga Parter finner att projektets genomförande väsentligt förändras genom en enskild parts
uppsägning skall övriga parter överenskomma om Projektet skall fortsätta. Beslut om detta fattas
med enkel majoritet.
Om en Part avträder avtalet är denne under uppsägningstiden ansvarig för kostnader som uppkommer i verksamheten inklusive de kostnader som kan föranledas av en eventuell avveckling av Projektet enligt samma fördelningsnorm som tillämpas enligt § 6.2 ovan.
8.2
Ny Part kan tillträda Projektet efter beslut av Ägarrådet.
8.3
Part som utträder ur Projektet, oberoende av orsak därtill, äger ej rätt erhålla någon del av Projektets
behållning.
8.4
Samarbetsavtalet omprövas om ny lagstiftning eller förändringar i ansvar och organisation för en
eller flera av Parterna ger väsentligt nya förutsättningar för samarbetet.
8.5
Om Parterna under programperioden beslutar avsluta Projektet skall behållningen fördelas i förhållande till Parternas ekonomiska bidrag till verksamheten.
9.

Överlåtelse av detta avtal

9.1
Part äger ej rätt överlåta vare sig rättigheter eller skyldigheter enligt detta Samarbetsavtal till annan
utan föregående samtycke från samtliga Parter.
9.2
I det fall juridisk förändring sker hos Part med betydelse för det som omfattas av detta avtal, förutsätts att den nya juridiska entiteten med automatik övertar samtliga åtaganden enligt detta Samarbetsavtal för berörd Part/Parter, oaktat punkterna § 8.2 och § 9.1.
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Detta avtal har upprättats i elva exemplar varav respektive Part tagit var sitt.
NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING

LÄNSSTYRELSEN I NORRBOTTENS LÄN

…………………………………………..
NN

…………………………………………..
NN

VÄSTERBOTTENS LÄNS LANDSTING

REGION VÄSTERBOTTEN

…………………………………………..
NN

……………………………………
NN

KOMMUNFÖRBUNDET NORRBOTTEN

…………………………………………..
NN
UMEÅ UNIVERSITET

LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET

…………………………………………..
NN

…………………………………………..
NN

HANDELSKAMMAREN I NORRBOTTEN

HANDELSKAMMAREN I VÄSTERBOTTEN

…………………………………………..
NN

…………………………………………..
NN

FÖRETAGARNA NORRBOTTEN

FÖRETAGARNA VÄSTERBOTTEN

…………………………………………..
NN

…………………………………………..
NN
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