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Rapport från Internationella
beredningen 28 september 2018
Beredningen uppmanar styrelseordförande att skriva under föreslaget
remissvar på Europeiska kommissionens förslag till reform av den gemensamma jordbrukspolitiken. EU kommissionen har lagt fram ett antal
förordningar om den rättsliga ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken under perioden 2021–2027. Förslaget innebär ett ökat inflytande för
medlemsländerna i val av åtgärder samt regler och villkor för åtgärderna.
Kommissionen möjliggör för delegering av genomförande till regional nivå.
Region Norrbotten har tagit fram ett remissvar.
Beredningen beslutar att återremittera ärendet ordförandeskap i Nordkalottrådet till nästa sammanträde. Ordförandeskapet i Nordkalottrådet
alternerar i perioder om två år mellan de norska fylkeskommunerna, Norrbotten och finska Lappland. 2019-2020 är det Norrbottens tur. Sedan förra
norrbottniska ordförandeskapet(2013-2014) har Region Norrbotten tagit över
det regionala utvecklingsansvaret och därmed likställts med länsstyrelsen i
Nordkalottrådets arbetsordning.
Beredningen anser att medlemskapet i Sweden Emilia Romagna
Network (SERN) inte längre har ett mervärde för Region Norrbottens
uppdrag. Beredningen anser att det finns ett mervärde i samordning av
norrbottniska aktörers medverkan och ger regiondirektören i uppdrag
att ta fram förslag på avvecklingsplan. SERN - Sweden Emilia Romagna
Network är ett nätverk mellan Sverige och italienska regionen Emilia Romagna. SERN har sedan dess formella etablering i januari 2005 utvecklats
till ett nätverk med EU-projektsamarbeten samt erfarenhetsutbyten inom
flertalet områden, framförallt på kommunal nivå. Region Norrbotten har
under flera år övervägt att lämna SERN och försökt genom flera byten av
ansvariga tjänstepersoner få till stånd verksamhet som passar Region Norrbottens uppdrag utan att lyckas. Senaste projektet med Region Norrbotten
som partner i var för flera år sedan.
Beredningen beslutar att det generella förhållningssättet är att Region
Norrbotten ställer upp i fyllnadsval orsakade av att en norrbottnisk
representant avslutar sitt uppdrag. Beredningen beslutar att fyllnadsval
till poster som Region Norrbotten inte besuttit måste förankras med
regionstyrelsens ordförande eller i dess frånvaro med vice ordförande.
Region Norrbotten har förtroendevalda som är valda av internationella organ
baserat på deras mandat i Region Norrbotten. När en politiker inte längre är
företroendevald ställs även platsen i internationella organ med väldigt kort
varsel till förfogande.

Beredningen godkänner reserapporterna från CPMR generalförsamling
2017 och AERs sommarakademi 2018

GÄLLER FÖR VERKSAMHET

DOKUMENT-ID

VERSION

[Gäller för verksamhet]

ARBGRP514-182976327-399

0.2

PUBLICERINGS DATUM
[Publiceringsdatum Quickpart]

ANSVARIG
Jenny Mozgovoy

UPPRÄTTAD AV
Jenny Mozgovoy

Sida 2 (2)

Beredningen ställer sig bakom Region Norrbottens remissyttrande EUs
kommande strukturfonder, Europaforum Norra Sveriges position om
EUs kommande strukturfonder samt Europaforum Norra Sveriges position EU:s kommande infrastrukturfond. Beredningen lägger återkopplingen från North Swedens ägarråd till handlingarna. Beslut med
internationell koppling som fattas av styrelsens ordförande ska enligt LST §
136/2015 återkopplas till beredningen.
Beredningen ställer sig bakom förslaget till styrelsen om påverkanspolicy. Beredningen ställer sig bakom förslaget till styrelsen att Region
Norrbotten ska ha två rapportörer i Europaforum Norra Sverige. Internationella beredningen sammanträder inför varje styrelsemöte. Om behov
finns att ha en fördjupad diskussion av internationella ärenden kan det ske
under denna punkt.
Beredningen beslutar att flytta mötesdatumet för Internationella beredningen från den 29 november till 27 november 10:00-12:00
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