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Internationella beredningen 180215
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 sammanhållningspolitik. Beredningen föreslår att internationella beredningens ordförande och Europaforums Norra Sveriges vice ordförande gör ett gemensamt uttalande i media under Europaforum om vikten av 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
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 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
position på aktivt och hälsofrämjande åldrande inom ramen för EUs
nionde forskningsprogram.
Norra Sverige delar den globala demografiska utmaningen, där en allt högre
andel äldre i glesbygd skapar behov av omfattande förändringar för hälsooch 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.
Beredningen ställer sig bakom Europaforum norra Sveriges förslag till
position på 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
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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 ställer sig bakom Europaforum norra Sveriges förslag till
position på internationell samverkan inom ramen för EUs nionde forskningsprogram
Europaforum norra Sverige stödjer EU:s nuvarande prioriteringar för internationell 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 synpunkter
om EU:s framtida transportpolitik med fokus på revidering av CEFförordningen samt reflektioner om utveckling av TEN-T-systemet.
De viktigaste delarna av transportinfrastrukturen i EU finns listade i Connecting Europe Facility (CEF). Den består av prioriterade korridorer (TENT) och andra sträckor. Transportinfrastrukturen i norra Sverige klassas som
andra sträckor i stomnätet. EFNS förespråkar en förlängning av stomnätskorridoren 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 utkast till förnyat 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; Sammanhållningspolitik; Forskning och Innovation samt Näringslivspolitik; Infrastruktur. Europaforum Norra Sverige har till forumet i Sollefteå 21-22 februari
2018 i sina fokusgrupper uppdaterat områdena att bevaka och påverka.
Beredningen ställer sig bakom förslaget till svar på samrådet om EUfonder på det sammanhållningspolitiska området och EU-fonder på
området för investeringar, forskning och innovation, små och medelstora 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 svaren på ett kommande sammanträde.
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 utvecklingen i norra Sverige avser regionen att svara på tre av
samråden.
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Beredningen välkomnar de positiva effekterna som projektet Remoage
har på patient, personal och verksamhet. Beredningen noterar att projektet Remoage har bidragit till genomförande av internationella strategin då projektet resulterat i att Norrbotten ses som en kompetent projektägare en attraktiv samarbetspartner av andra aktörer inom Arktis
och nordeuropeisk glesbygd.
Projektet Remoage har involverat elva av Norrbottens kommuner, 9 olika
tjänster har testats, 200+ patienter och brukare har deltagit, 400+ medarbetare 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 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.
Region Norrbotten och Region Västerbottens uppdrag som värd för sekretariatet i Östersjökommissionen sträcker sig till 2019. Gränsdragningen mellan hemmaorganisationens generella internationella verksamhet och östersjökommissionen 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 Östersjölobbyaktör och kunnat höja medlemsavgifterna.
Beredningen lägger informationen om OECD besöket och svaret på
enkäten angående OECD studie om urfolksamhällen till handlingarna.
OECD studie om Sverige, USA, Kanada, Peru, Colombia och Australien
med syftet att utveckla policyrekommendationer för att bättre koppla samman urfolk och regional utveckling: ”Linking indigenous communities with
regional and rural development”. På efterfrågan av näringsdepartementet har
Region Norrbotten bidragit till Sveriges svar på den inledande enkäten.
Beredningen anser att det är viktigt att bevaka den arktiska dimensionen av EUs vattendirektiv.
Regionkommittén kommer behandla kommissionens förslag till vattendirektiv– fokus ligger bland annat på dricksvattenkvalitet. Medborgarupprop om
att det ska gå att dricka kranvattnet.
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.
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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.
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