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§ 3 

Politisk hantering av internationella 
frågor 
Dnr 01752-2020 

Beslut 
Internationella beredningen föreslår regionstyrelsen besluta att 

1. Den politiska hanteringen av internationella frågor är fortsatt viktig och 

ska ges utrymme att diskuteras.  

2. Beredning av ärenden och återrapportering av uppdrag med internation-

ell karaktär fördelas mellan regionstyrelsen och regionala utvecklings-

nämnden utifrån sakfrågans tillhörighet.  

3. Internationella beredningen avvecklas. 

4. Regiondirektören får i uppdrag att ta fram förslag till nytt reglemente för 

regionstyrelsen. 

Yttrande till beslutsförslaget 
Region Norrbottens styrdokument anger hur viktigt det är att säkerställa att 

beslut som fattas på nationell och EU nivå är gynnsamma för Norrbotten. 

För att uppnå det krävs en tydligare koppling mellan de internationella upp-

dragen och prioriteringarna i regionstyrelsens och regionala utvecklings-

nämndens styrdokument.  

Sammanfattning 
Region Norrbotten har sedan länge ett internationellt engagemang för att 

skapa förutsättningar för länets utveckling. En översyn av hanteringen av 

internationella frågor har genomfört och föreslaget är att internationella be-

redningen avvecklas. Förutsättningarna att diskutera och driva internation-

ella frågor har förändrats i och med den nya politiska organisationen som 

togs i drift 2019. Nuvarande hantering ger inte ledamöterna i styrelsen och 

nämnden förutsättningar att få en helhetsbild av frågorna då det internation-

ella perspektivet hanteras i den internationella beredningen. Förslaget ger en 

mer sammanhållen process då en fråga hanteras i ett forum oavsett om den 

har ett regionalt, nationellt eller internationellt perspektiv. Nuvarande hante-

ring är dessutom resurskrävande.  

Ärendet 

Bakgrund 

Region Norrbotten har sedan länge ett engagemang i internationella nätverk 

och organisationer i syfte att skapa förutsättningar för länets utveckling och 

organisationens uppdrag. För att åstadkomma ett sammanhållet system för 

styrning och ledning av internationella frågor genomfördes 2014 en utred-

ning som resulterade i styrande dokument för internationellt arbete och i 
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inrättandet av internationella beredningen. Uppdraget om internationella 

beredningen skrev in i styrelsens reglemente. 

Sedan 2017 har Region Norrbotten det regionala utvecklingsansvaret. Den 

politiska organisationen har förändrats till följd av det. Ett regionutveckl-

ingsutskott inrättades under styrelsen 2017. I samband med den nya mandat-

perioden 2019 avvecklades utskottet och en regional utvecklingsnämnd in-

fördes. Regionala utvecklingsnämnden svarar för regionens arbete med reg-

ional utveckling, kultur, trafik och infrastruktur och regionstyrelsen för 

hälso- och sjukvården (inkl tandvården). 

Den internationella beredningen 

En utredning av den politiska hanteringen av internationella frågor har ge-

nomförts för att belysa hur den nya politiska organisationen påverkar hante-

ringen av de internationella frågorna. Utredningen visar att styrelsens och 

nämndens uppdrag innebär att alla ledamöter behöver kunskap om sina an-

svarsområden oavsett på vilken nivå frågan behandlas (lokalt, regionalt, 

nationellt och internationellt). Idag är det endast ledamöter med internation-

ella uppdrag som ingår i internationella beredningen. Övriga ledamöter 

kommer i kontakt med frågorna då beredningens protokoll delges nämnden 

respektive styrelsen. Utredningens bedömning är att det inte ger ett samman-

hållet system för hanteringen av de internationella frågorna. Den visar även 

på en resurskrävande beredningsprocess politiskt och tjänstepersonsmässigt. 

Internationella beredningen har: 

 diskuterat och beslutat om strategiska inriktningar och ställningstagan-

den i internationella frågor 

 prioriterat vilka internationella frågor som ska drivas samt regionens 

ambitionsnivå, särskilt inför nya eller förändrade politiska uppdrag 

 beslut om nätverk och påverkansorganisationer regionen ska medverka i 

utifrån prioriterade frågor 

 återföringspunkt för förtroendevalda med internationella uppdrag 

 

Återrapportering från internationella uppdrag sker enligt fastställd mall och 

består av redovisning av sakområden som behandlades av/forumet/mötet, 

ställningstaganden från regionens representanter, regionens fortsatta arbete i 

forumet samt regionens arbete med forumens frågor på hemmaplan. 

De tidigare styrdokumenten som rörde regionens internationella arbete ersat-

tes av påverkanspolicyn som fullmäktige antog 2018 (RF 2018-10-09, §181). 

Det innebar att man valde att se det internationella arbetet som en del i det 

ordinarie påverkansarbetet. Prioriterade frågor anges numera i den strate-

giska planen, regionstyrelsens plan och regionala utvecklingsnämndens plan. 

Påverkansfrågorna i styrelsens och nämndens plan bör vara vägledande i 

vilka politiska uppdrag Region Norrbotten åtar sig. 
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Fortsatt hantering av internationella frågor 

Förslaget är att internationella beredningen avvecklas. Förutsättningarna att 

diskutera och driva internationella frågor har förändrats i och med den nya 

politiska organisationen som togs i drift 2019. Hantering av ärenden genom 

tre beslutsforum har även visat sig vara resurskrävande.  

Förslaget innebär att internationella frågor framöver bereds, diskuteras och 

beslutas i det beslutsfora där sakfrågorna hör hemma. Det innebär att det inte 

finns ett särskilt beslutsforum för frågor av internationell karaktär utan istäl-

let hanteras en fråga sammanhållet oavsett om den har ett regionalt, nation-

ellt eller internationellt perspektiv. På så sätt ökas ledamöternas kunskap om 

internationella frågor/perspektiv. Det bidrar även till att påverkansfrågorna 

på nationell och internationell nivå hålls samman.  

Ansvaret att bereda internationella frågor inför beslut i regionstyrelsen och 

regionala utvecklingsnämnden bör kunna hanteras i vanlig beredningsgång 

till respektive beslutsfora. I de fall samordning krävs mellan styrelsen och 

nämnden tillfaller det på ordförandenas ansvar. 

Idag regleras internationella beredningens uppdrag i regionstyrelsens regle-

mente. Bedömningen är att reglementet för regionala utvecklingsnämnden 

inte behöver justeras utan att uppdragen att besluta om strategisk inriktning, 

ställningstagande, prioriteringar och ambitionsnivåer, nätverk samt vara 

återföringspunkt för förtroendevalda med internationella uppdrag inryms i 

nuvarande reglemente. Regionstyrelsens reglemente behöver uppdateras. 

Bilagor:  

Utredning politisk hantering av internationella frågor 

 

 

 

  


