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Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att Region Norrbotten ska företrädas av två rapportörer genom ett majoritetsråd och ett oppositionsråd i Europaforum Norra
Sverige.

Yttrande till beslutsförslaget
Region Norrbotten har genom det regionala utvecklingsansvaret och väletablerade påverkansstrukturer möjlighet att koppla samman dessa två för större
utfall för Norrbotten. Avgörande för att nå fram i påverkansfrågor är att ha
en bred samstämmighet kring innehållet i ställningstagandena, både politiker
och tjänstepersoner. Norrbotten behöver representeras i Europaforum av
högt uppsatta politiker som finns med i olika beslutande sammanhang och
därmed kan koppla samman frågor i Norrbotten, i Sverige och i EU.

Sammanfattning
För att stärka Region Norrbottens arbete med påverkansarbete och det regionala företrädarskapet föreslås att två av tre rapportörer från Norrbotten ska
vara företrädare från regionen. Sedan 2014 har regionen det regionala utvecklingsansvaret och ett ansvar för det regionala företrädarskapet. Mandatet
att företräda Norrbotten är därmed förstärkt.

Ärendet
Europaforum Norra Sverige är Region Norrbottens grundläggande plattform
för att bereda och anta ställningstagande i EU frågor som påverkar Norrbotten. Region Norrbotten är sedan 2017 regionalt tillväxtansvariga och har
därmed ett ansvar att förankra och bedriva ett påverkansarbete i Bryssel för
Norrbotten.
Senaste val av rapportörer gjordes av Tillväxtberedningen den 25 november
2014. Då refererades det till en praxis att det är två från kommunförbundet
och en från landstinget. Syftet med den fördelningen är att säkerställa en
kommunal spridning genom att involvera kommunpolitiker.
Norrbottens del av fakturan för möten har delats mellan Region Norrbotten
och Norrbottens kommuner medens Region Norrbotten näst in till uteslutande har tillhanda hållit sakkunskapen och arbetstid.
Sedan 2017 har regionen det regionala utvecklingsansvaret och ett ansvar för
det regionala företrädarskapet. Mandatet att företräda Norrbotten är därmed
förstärkt.
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