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Policy för påverkansarbete
Dnr 03360-2018

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
1. Region Norrbottens Policy för påverkansarbete antas.
2. Besluta om följande påverkansområden för 2019:
- Uppdrag och mandat för Region Norrbotten
- Förutsättningar att genomföra uppdrag
- Främja tillväxtvillkor och attrahera investeringar i Norrbotten
3. Internationella policyn som antogs av Landstingsfullmäktige 2014-06-10
upphävs.

Yttrande till beslutsförslaget
Idag finns en konkurrenssituation mellan regioner kring bland annat nationella investeringar. Regionerna har också olika förutsättningar att bedriva sina
uppdrag inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Beslutsfattare på
nationell och EU-nivå har inte alltid all fakta och kunskap om de specifika
förutsättningar som gäller för Norrbotten, som kommer av att Norrbotten är
25 procent av Sveriges yta, med 2,5 procent av Sveriges befolkning och tre
invånare per kvadratkilometer. Norrbottens råvaror som mineraler, skog och
vattenkraft utgör inte bara kärnan i den regionala ekonomin utan även i den
nationella ekonomin. Detta ger att regionen behöver ett långsiktigt och strategiskt påverkansarbete.

Sammanfattning
Genom att stimulera goda kontakter med omvärlden och påverka vilka beslut
som förbereds – eller borde förberedas – vill Region Norrbotten, tillsammans
med andra aktörer i Norrbotten, uppnå bästa förutsättningarna för regionens
medborgare, besökare, företag och organisationer. Beslut på nationell och
EU nivå ska vara gynnsamma för Region Norrbotten som territorium och
som organisation.

Ärendet
Den regionala nivåns betydelse har ökat över tid, regionerna präglas av allt
större självständighet och ökat ansvar. Stor del av Region Norrbottens beslut
påverkas direkt eller indirekt av EU och/eller nationell nivå. Därmed är det
viktigt att tidigt uppmärksamma beslutsunderlag och försöka påverka dem.
Beslut ska enligt subsidiaritetsprincipen fattas på lägsta effektiva politiska
nivå, så nära medborgarna som möjligt. Det betyder att nationell nivå ska
säkerställa att Region Norrbotten har rätt uppdrag och mandat samt ge förutsättningar att genomföra givna uppdrag inom områdena hälso- och sjukvård
och regional utveckling.
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Demografin är en utmaning för Norrbotten som har en större andel invånare
över 80 år jämfört med andra län. Det innebär att regionen behöver tänka
nytt och hitta lösningar för att ge norrbottningarna vård. Rätt hanterat kan
utmaningen bli ett försprång och förebild för andra regioner som kommer
möta samma utveckling men senare.
Norrbotten har unika förutsättningar och möjligheter att bidra till att hela
Sverige och EU blir smartare, hållbarare och mer inkluderande. Norrbotten
har många väldigt små aktörer, mikroföretag och även små offentliga administrationer som skall jobba över en mycket stor geografi. Samtidigt levererar regionen stora mervärden, inte minst råvaror, till Sverige och hela
Europa. Det finns dock stora risker för små råvaruberoende ekonomier med
en liten hemmamarknad och sämre tillgång till externt kapital och kompetensförsörjning på grund av få människor och långa avstånd. Norrbottens
påverkansarbete bygger på att berätta och åter berätta om den unika regionala kontext som råder, för anpassade strategier, prioriteringar och stödsystem.
Bilagor:
Förslag till policy för påverkansarbete
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Regiondirektör
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Utvecklingsdirektör
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