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Ordförandeskap i Nordkalottrådet
Dnr 4787-2018

Förslag till beslut
1. Regionstyrelsen beslutar att åta sig ordförandeskapet i Nordkalottrådet
under år 2019-2020 under förutsättning att regionala utvecklingsutskottet beviljar finansiering,
2. Beredningen ger regiondirektören i uppdrag att senast till regionstyrelsen
den 30 januari 2019 lägga fram ett förslag till beslut om ordförandeskapsprogram.

Yttrande till beslutsförslaget
Ordförandeskapet i Nordkalottrådet alternerar mellan regionerna vilket betyder att någon av medlemmarna i Norrbotten måste ta ordförandeskapet för
åren 2019-2020. När Norrbotten tidigare har haft ordförandeskapet har det
varit Länsstyrelsen som innehaft det uppdraget. I och med att det regionala
utvecklingsansvaret numera är överfört till Region Norrbotten är det också
naturligt att ansvar för gränsöverskridande samarbeten förs över.
Region Norrbotten har de senaste åren utökat sitt gränsregionala samarbete
exempelvis genom det nordiska hälsosamarbetet och vänregionavtalet med
Troms. Genom ordförandeprogram med ökat fokus och inflytande över
agendan kan Region Norrbotten optimera insatser för närområdet. Internationella beredningen har, med grund i internationella strategins mål, vid ett
antal tillfällen diskuterat vikten av att ansvaret för Nordkalottrådet förs över
till Region Norrbotten.

Sammanfattning
Nordkalottrådet (NKR) är en av 12 nordiska gränskommittéer. Nordkalottrådet består av representanter från regional politisk nivå i Finnmark, Nordland,
Troms, Lappland och Norrbotten, länsstyrelsen i Norrbotten och näringstrafik- och miljöcentralen i Lappland samt näringslivsrepresentanter. Ordförandeskapet för samarbetet alterneras mellan regionerna. NKR bistås av ett
sekretariat som är lokaliserat hos Lapplands förbund i Rovaniemi. Arbete
finansieras primärt genom Nordiska ministerrådet. Administrationskostnaderna för sekretariatet täcks av NKR och regionen som innehar ordförandeskapet. 2019 tar Region Norrbotten över ledarskapet för en två årig period.
Internationella beredningen har 2018-11-27 föreslagit regionstyrelsen besluta att åta sig ordförandeskapet i Nordkalottrådet under 2019-2020 under
förutsättning att regionala utvecklingsutskottet beviljar finansiering, samt att
ge regiondirektören i uppdrag att senast till regionstyrelsens sammanträde 30
januari 2019 lägga fram ett beslutsförslag om ordförandeprogram.
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Ärendet
Nordkalottrådet (NKR) är en nordisk gränssamarbetsorganisation. Nordkalottkommittén tillsattes 1967 av arbetsmarknadsministrarna i Finland, Sverige och Norge. År 1997 bytte kommittén namn till Nordkalottrådet. I Nordkalottrådet ingår följande myndigheter och organisationer;
Finland: Lapplands förbund, Lapplands ELY-central, Lapplands handelskammare och representant för kommunerna i Lappland.
Norge: Nordland fylkeskommun, Troms fylkeskommun, Finnmark fylkeskommun och Innovasjon Norge
Sverige: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Region Norrbotten, Norrbottens
Kommuner och Norrbottens Handelskammare.
Medlemmarna i Nordkalottrådet utser var och en ordinarie ledamot och ersättare i Nordkalottrådet.
Ordförandeskapet i Nordkalottrådet alternerar i perioder om två år mellan de
norska fylkeskommunerna, Norrbotten och Lappland i Finland. 2019-2020
är det Norrbottens tur. Sedan förra norrbottniska ordförandeskapet har Region Norrbotten tagit över det regionala utvecklingsansvaret och därmed likställts med länsstyrelsen i arbetsordningen.
Med ordförandeskapet i Nordkalottrådet följer även ordförandeskap i Nordkalottrådets beredningsgrupp (BG) som har det övergripande ansvaret för
den löpande verksamheten och implementeringen av de beslut Nordkalottrådet har fattat. Beredningsgruppen bereder ärenden som skall till beslut i
Nordkalottrådet. Nordkalottrådets beredningsgrupp beslutar i de ärenden
beslutsrätten delegerats till beredningsgruppen.
Nodkalottrådets (NKR) verksamhet baseras på NKR:s handlingsprogram för
2017-2020. Samhandling mellan den regionala och nationella nivån är viktig. Det nordiska samarbetsprogrammet för regional utveckling och planering 2017-2020 ska bidra till att lyfta fram aktiviteter som skapar ett nordiskt
mervärde och ligger så till grund även för nordkalottrådets verksamhet.
Det är enighet bland representanterna i NKR att det är behov att göra nordkalottrådet arbete mer politiskt relevant, genom att bland annat tänka över
strukturen och prioriterade fokusområden. Det kommande fyraåriga samarbetsprogrammet kommer arbetas fram under ledning av det norrbottniska
ordförandeskapet. Region Norrbotten kommer jobba för att arbetsprogrammet för 2021-2024 kommer peka ut:



Några få kärnfrågor av strategisk relevans för området och det nordiska
samarbetet
Kommer tydliggöra NKR förhållande till andra organisationer som har
liknade intressen och geografiskt område.
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Förslag på aktiviteter i Norrbottens ordförandeskapsprogram
under perioden 2019-2020
 Ge inspel till nordiska ministerrådet temagrupp ”hållbar landsbygdsutveckling”
 För tydliga NKR:s roll som regional samarbetspartner till nordiska ministerrådet och Nordregio.
 öka kunskapen om vikten av arbetet med gränshinder på nordkalotten
 öka politiskt fokus på att lösa gränshinder för hälso- och sjukvården
 samordna aktörer för att utveckla nya sätt att leverera offentliga tjänster i
glesbygden (samhandling över gränserna, digitala e-tjänster, social innovation, civilsamhällets initiativ).
 Initiera samarbete med Universitetssamverkan Arctic five (Universiteten
i Tromsö, Rovaniemi, Uleåborg, Luleå och Umeå.)
Budget
Stor del av budgeten för Nordkalottrådet finansieras av nordiska ministerrådet. Region Norrbotten kommer ansöka om medfinansiering till nordiska
ministerrådets pengar ur 1:1 anslaget för att täcka kostnader för sekretariatet.
Finnmarks budget för 2018
INTÄKTER euro

Budget 2018

Nordiska minterrådet beviljade medel

174 000

Nordiska ministerrådet beviljade medel till gränshinderarbetet

63 500

Bidrag från ordföranderegionen till Sekretariatet

40 000

Övrig finansiering av gränsetjänsten

30 000

Skuld från tidigare åren

-7 483

Sum intäkter

300 017

Arbetsinsats från ordföranderegionen är det enda som inte fångas upp i budget för NKR. Ordförandeskap innebär som alltid ett ansvar för dagordning
till möten, framtagande av verksamhetsprogram för åren 2019-2020, leda
NKR:s beredningsgrupp (BG) samt att utåt representera organisationen. För
det sammanlagda arbete som ordföranderegion beräknas det under två år
åtgå cirka 20 % av årsarbetstiden för en tjänsteperson.
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