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Sammanfattning 
 

Region Norrbottens styrdokument anger hur viktigt det är att säkerställa att 

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

Årsrapporten för Internationella beredningen redovisar hur 2020 års ärenden 

bidrar till målet: Tydligt regionalt ledarskap och dess framgångsfaktor att 

beslut på nationell och EU nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten.  

Internationella beredningen har sedan 2015 följt och påverkat utformningen 

av EUs finansieringsinstrument och tillhörande sju årsbudget för åren 2021-

2028. Resultatet av det arbetet återfinns i de uppdrag Region Norrbotten har 

fått av regeringen att utforma EU finansieringsprogram för övre Norrland 

och det gränsregionala samarbetet Aurora. Regeringsuppdragen är en del av 

det regionala utvecklingsuppdraget som följs och påverkas av Regionala 

utvecklingsnämnden.  

De flesta av ärendena och återrapporteringarna som behandlats av Internat-

ionella beredningen 2020 har varit kopplade till det regionala utvecklingsan-

svaret och påverkan av EUs regionalpolitik. Likt 2019 har det 2020 varit få 

ärenden på internationella beredningen av hälso- och sjukvårdskaraktär. 

Den pågående pandemin kommer att ha effekter på EU:s budget och inrikt-

ningsbeslut för många år framåt. Reserestriktioner och inställda sammanträ-

den på grund av pandemin har förändrat Region Norrbottens förutsättningar 

att bedriva internationell samverkan.  
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Syfte och bakgrund till årsrapporten 
Internationella beredningen beslutade vid sitt första sammanträde 16 sep-

tember 2015 § 4 att årligen återkoppla till målen i styrelsens strategi för 

landstingets internationella engagemang.  

Regionfullmäktige antog 2018 en påverkanspolicy som har ersatt den inter-

nationella policyn. Arbetet med de internationella frågorna har inkorporerats 

i den strategiska planen, regionstyrelsens plan och regionala utvecklings-

nämndensplan.   

Regionstyrelsens plan och regionala utvecklingsnämndens plan fastslår att 

god kontakter med omvärlden och påverkan av vilka beslut som förbereds 

eller borde förberedas inom EU politiken är framgångsfaktorer för att uppnå 

det strategiska målet Tydligt regionalt ledarskap. Regionstyrelsen har i sin 

plan för 2020 valt att följa ärenden till internationella beredningen som styr-

mått.  

Internationella beredningen har via regionstyrelsens reglemente tilldelats ett 

antal uppdrag (se nästa sida.). Syftet med årsrapporten är att redovisa vad 

beredningen har avhandlat utifrån dessa uppdrag och därmed ge en vidareut-

vecklad uppföljning av det ena styrmåttet.  

Beredningen har under 2020 sammanträtt vid sex tillfällen: 20 januari, 26 

februari, 30 april, 26 maj, 3 september och 8 oktober. Tre sammanträden har 

på grund av brist på ärenden blivit inställda: 18 mars, 4 november, 7 decem-

ber.  
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Internationella beredningens uppdrag 
Regionstyrelsens internationella beredning samlar alla regionråd och oppo-

sitionsråd samt övriga regionpolitiker med internationella uppdrag.  

Internationella beredningens uppdrag regleras i reglementet för regionstyrel-

sen.  I Regionstyrelsens reglemente § 42-43  finns internationella beredning-

ens uppdrag listade med följande uppgifter:   

1. Beredningen ska inom sitt verksamhetsområde diskutera och för-

ankra ställningstaganden i internationella frågor inför beslut av reg-

ionstyrelsen, regionstyrelsens ordförande, regionala utvecklings-

nämnden eller regionala utvecklingsnämndens ordförande.   

2. De ärenden som ska avgöras av regionstyrelsen eller regionala ut-

vecklingsnämnden i dess helhet bör beredas av beredningen om be-

redning behövs.   

3. Föreslå vilka frågor som ska prioriteras och regionens ambitions-

nivå, särskilt inför nya eller förändrade politiska uppdrag.  

4. Rekommendera vilka nätverk och påverkansorganisationer regionen 

ska medverka i utifrån prioriterade frågor.  

5. Diskutera strategiska inriktningar och ställningstaganden i internat-

ionella frågor.  

6. Vara återföringspunkt för förtroendevalda med internationella upp-

drag.  
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Uppdrag 1: Diskutera och förankra 
inför beslut av styrelsen och nämnden 
Enligt reglementet ska beredningen inom sitt verksamhetsområde diskutera 

och förankra ställningstaganden i internationella frågor inför beslut av reg-

ionstyrelsen, regionstyrelsens ordförande, regionala utvecklingsnämnden 

eller regionala utvecklingsnämndens ordförande.   

Ärenden till Regionstyrelsen och ärenden till Regionala utvecklingsnämnden 

har varsin fast punkt på internationella beredningen. Vid de fall ärenden inte 

har varit klara eller att sammanträden ligger tidsmässigt långt ifrån varandra 

har det varit en muntlig dragning på internationella beredningen. 

Resultat 
Diskussionerna i internationella beredningen är oftast långt innan (måna-

der/år) innan ärendena är redo för beslut i styrelsen eller nämnden.  Internat-

ionella beredningen har sedan 2015 följt och tagit ställning i påverkans insat-

ser för EUs kommande sammanhållningspolitik. Under 2020 har nämnden 

återkopplat prioriteringar inom programskrivningarna av EUs kommande 

finansieringsprogram.  

Majoriteten av de återrapporterade ärendena 2020 var från nämnden. Region 

Norrbottens internationella påverkansarbete är nära sammankopplat med det 

regionala utvecklingsansvaret och EUs regionala utvecklingspolitik.  EUs 

påverkan av hälso- och sjukvården bevakas inte i samma utsträckning och 

därav har Regionstyrelsen haft färre ärenden av internationell karaktär att ta 

ställning till.   

 

Ärenden inom uppdraget 

Regionstyrelsen 

Inför varje internationell beredning har det gjorts en bedömning om kom-

mande regionstyrelse har ärenden av internationell karaktär. Under 2020 har 

endast strategiska planen bedömts ha påverkan på det internationella arbetet. 

Vid flerfallet tillfällen var inte föredragningslistan till kommande regionsty-

relse klar när utskick till beredningen skedde.   

Regionala utvecklingsnämnden 

Inför varje internationell beredning har det även gjorts en bedömning om 

närliggande Regionala utvecklingsnämnd har ärenden av internationell ka-

raktär.  

 Informationspunkt om villkorsbeslutet som kommer till regionerna 

från regeringen för det regionala utvecklingsansvaret. Där står att Reg-

ion Norrbotten ska vidta och rapportera insatser som bidrar till: 

o internationellt samarbete 
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o att målen i programmen för Europeiskt territoriellt sam-

arbete (Interreg) uppnås 

 Medfinansieringen av besöksnäringsstrategin har ett internationellt 

perspektiv då dels besöksnäring är export, man riktar in sig på ut-

ländska marknader och samarbete över landsgränserna med Norge och 

Finland. 

 Återrapportering för villkorsbeslut 2019 

 Medfinansiering projekt botniska korridoren och dess anslutningsstråk 

 Årsrapport Regionala utvecklingsnämnden 2019 

 Beslut om medfinansiering av Norrbottens ordförandeskap i Nordka-

lottrådet 

 Beslut om att godkänna processen för framtagning av program till 

europeiska struktur- och investeringsfonden 

 Kartläggning av regionala utvecklingsstrategin 

 Uppföljning av kulturplanen 

 Strategiska planen 

 

Delegationsbeslut 

Under året har tre ordförandebeslut av internationell karaktär delgetts inter-

nationella beredningen.  

 CPMR ställningstagande inför EU toppmöte om långtidsbudgeten 

 Region Norrbottens yttrande landsbygdsutveckling 

 Region Norrbottens yttrande gränshinder 

 

Regiondirektören rapporterade att krishanteringen av pandemin har lett till 

flera delegationsbeslut kopplade till Finland.  
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Uppdrag 2: Bereda ärenden till 
styrelsen och nämnden  
Enligt reglementet bör regionstyrelsen och Regionala utvecklingsnämnden 

använda sig av internationella beredningen om de vill fördiskutera en inter-

nationell fråga inför ett senare beslut i styrelsen eller nämnden.  

Resultat 
Det har inte varit aktuellt under 2020. 
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Uppdrag 3: Föreslå frågor som ska 
prioriteras och regionens 
ambitionsnivå 
Regionstyrelsen har gett internationella beredningen i uppdrag att samlas för 

att se helheten av internationella uppdrag för att kunna ta beslut kring vilka 

sakfrågor som behöver drivas och vilken ambitionsnivå som krävs, särskilt 

inför nya eller förändrade politiska uppdrag.  Frågor som innefattar förut-

sättningar att genomföra politiska internationella uppdrag faller också inom 

denna punkt.  

Resultat 
Uppdraget att föreslå frågor och ambitionsnivå är direktkopplat till region-

styrelsens plan och regionala utvecklingsnämndens framgångsfaktor att be-

slut på nationell och EU nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten. Genom 

samverkan med andra regioner har Region Norrbotten större chans att få 

gehör. Beredningen har under 2020 diskuterat prioriteringar i flera av de 

politiska nätverken och tagit del av rapporter från tjänstesammarbetet i Ba-

rents.  

Ärenden inom uppdraget 

Årsrapport Internationella beredningen 2019 

Beredningen föreslog Regionstyrelsen att godkänna årsrapporten med för-

tydligande om arbetet med CPMR östersjökommissionens sekretariat över 

tid. Rapporten delges Regionala utvecklingsnämnden. 

På grund av rådande pandemi ser internationella beredningen ett behov av att 

ta fram ett underlag till strategiska planen 2021-2023 med långsiktig strate-

gisk inriktning för regionens internationella engagemang 

Hantering av val till internationella uppdrag  

Beredningen diskuterade regionens hantering av val till internationella upp-

drag och beslutade att ta fram rutiner med valutskottet för val av internation-

ella uppdrag. Beredningen återkom till ärendet efter kanslienheten haft möj-

lighet att gå igenom ärendet. Beredningen konstaterade att valärendet som 

lyftes av internationella beredningen den 26 februari 2020 under § 25 har 

hanterats i enlighet med gällande lagar och bestämmelser. Beredningen kon-

staterade att valutskottet endast har mandat att yttra sig om valärenden till 

regionfullmäktige. Beredningen lade ärendet till handlingarna och hänvisar 

till Regionstyrelsens initiativförfarande för eventuella förslag på förändring-

ar i hanteringsprocessen av val till internationella uppdrag.  

Pandemins inverkan på Norrbottens internationella 
påverkansarbete  

Enligt uppdrag av internationella beredningen har det tagits fram ett yttrande 

till strategiska planarbetet angåendepandemins inverkan på Norrbottens på-

verkansarbete riktad mot EU.  Beredningen beslutade att regionens styrande 

dokument behöver säkerställa att Region Norrbotten fortsatt kan vara proak-
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tiva och reagera snabbt och kraftfullt på förändringar i omvärlden som på-

verkar Norrbotten. 

Beredningen rekommenderade att i strategiska planen ge styrelsen och 

nämnden i uppdrag att beakta pandemins inverkan på Norrbottens påver-

kansarbete riktat mot EU.  

Europaforum norra Sveriges arbetsprogram 

Beredningen har följt och diskuterat revidering av Europaforum norra Sveri-

ges gällande arbetsprogram. Särskilda diskussioner har förts angående sam-

band med utvidgade North Sweden European Office, fördelning av rapportö-

rer per fokusområden samt innehåll i Europaforums fokusområden. 

Beredningen beslutade att diskutera arbetsprogrammet igen inför att det lyfts 

för godkännande på det stora Europaforumet. Den reviderade versionen av 

Europaforums arbetsprogram är omstrukturerad med ambitionen att tydligare 

förklara Europaforum gör och hur samarbetet fungerar. Arbetsprogrammet 

beslutades på rapportörsmötet den 28 augusti 2020.  

Värdskap för Östersjökommissionens sekretariat 2021-2022  

Beredningen beslutade att avstå ansökan om värdskap för Östersjökommiss-

ionens sekretariat 2021-2022. Region Norrbotten har haft ansvaret för 

CPMRs Östersjökommission tillsammans med Region Västerbotten sedan 

2015. Internationella beredningen beslutade tidigt att målet ska vara att Ös-

tersjökommissionens sekretariat ska vara självfinansierad av sina medlems-

avgifter och att placeringen ska vara i Bryssel. Förslaget till generalförsam-

lingen i maj 2020 och aktuell utlysning för värdskap för sekretariatet för 

kommande period följer dessa principer.   

Utvärdering av satsningen på Östersjökommissionen 

Beredningen är enig om att Region Norrbottens finansiering i Östersjökom-

missionens sekretariat har gett ett mervärde för Norrbotten och hela Öster-

sjöregionen. Beredningen är angelägen att Östersjökommissionens sekretari-

ats ställning i Östersjöregionen och EU kvarstår. Region Norrbotten har haft 

ansvaret för CPMRs Östersjökommission tillsammans med Region Väster-

botten sedan 2015. Internationella beredningen beslutade tidigt att målet ska 

vara att Östersjökommissionens sekretariat ska vara självfinansierad av sina 

medlemsavgifter och att placeringen ska vara i Bryssel. Genom extern rekry-

tering och placering i Bryssel har organisationen attraherat fler medlemmar, 

blivit en känd Östersjölobbyaktör och kunnat höja medlemsavgifterna. 

Nomineringstid för ledande positioner i internationella nätverk  

Beredningen beslutade att avstå ytterligare kandidaturer till ledande posit-

ioner i Assembly of European Regions, Conference of Maritime and Pe-

ripheral och CPMR Östersjökommission.  Aktuella internationella uppdrag 

finns listade i bilagan. 
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Vänregionavtal med Troms och Finnmark fylke  

Beredningen beslutade att bibehålla goda relationer som byggts upp inom 

vänregionavtalet med Troms och följa utvecklingen av det nya fylket Troms 

och Finnmark. 1 januari 2020 så slogs Troms fylkeskommun och Finnmark 

fylkeskommun ihop till ett fylke, till Troms och Finnmark fylkeskommun. 

Sammanslagningen av de bägge förvaltningar, till en förvaltning pågår. Nå-

gon gång under början av nästa år, så kan arbetet att ta fram ett nytt avtal 

eventuellt vara aktuellt. 

Uppdrag om ta fram ett samarbetsprogram för lnterreg Sverige-
Finland-Norge, perioden 2021-2027 

Beredningen beslutade att följa uppdraget om ta fram ett samarbetsprogram 

för lnterreg Sverige-Finland-Norge, perioden 2021-2027. Regeringen fattade 

beslut den 17juni om att erbjuda Region Norrbotten och Region Västerbot-

ten, Region Västernorrland och Sametinget att tillsammans med övriga be-

rörda länder delta i utarbetandet av ett förslag till samarbetsprogram för In-

terreg SverigeFinland-Norge inom målet Europeiskt territoriellt samarbete 

för perioden 2021-2027. Sen har Regeringen utsett Region Norrbotten som 

är den samordnade aktören för den svenska sidan i Interreg SverigeFinland-

Norge programmet. Beredningen följde upp uppdraget i oktober och konsta-

terade att Norrbottens inflytande i besluten har säkerställts. 

Samarbetsprogram för Interreg Kolarctic 2021-2027  

Beredningen beslutade att följa uppdraget om ta fram Interreg Kolarctic 

programmet 2021-2027. Kolarctic är EUs finansieringsprogram för projekt 

på nordkalotten med norra Ryssland. Region Norrbotten är representerade u 

diskussioner och fastställande av Kolarctics innehåll för perioden 2021-2027 

har påbörjats.  

Fältövning Barents Rescue 

Beredningen informerades om resultatet från Barents Rescue 2019 som är 

den enda civila fältövning för att ta emot internationellt stöd. Barents rescue 

utgår från barentsavtalet och i övningen prövar parterna att aktivera avtalet, 

alarmeringsövning, gränspassage (skarp och övad), ta emot internationellts 

stöd (HNS), upprätta och hantera en basecamp i Sverige, samverka på skad-

eplats och avsluta insats. 

Sjukvården har tillsammans med övriga aktörer i samverkan övat med Poli-

sens katastrofofferidentifiering (DVI) för första gången vilket genomförande 

var en av världens största DVI övningar. 

Barents arbetsgrupp för kultur 

Beredningen tog del av nätverkets årsrapport. Region Norrbotten är aktiva på 

tjänstemannanivå i arbetsgruppen för kultur inom Barents Euro-Arctic 

Cooperation (BEAC). Under 2019 har temat varit digitalisering.  
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Uppdrag 4: Rekommendera nätverk 
och påverkansorganisationer  
Regionstyrelsen har gett internationella beredningen i uppdrag att rekom-

mendera vilka nätverk och påverkansorganisationer som Region Norrbotten 

ska medverka i utifrån prioriterade frågor.  

Resultat 
Det har inte varit aktuellt under 2020. 

  



 Sida 14 (22) 

 
 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP627-1014415010-295 0.10 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Publiceringsdatum Quickpart] Anna Lindberg Jenny Mozgovoy 

 

 

Uppdrag 5: Diskutera strategiska 
inriktningar och ställningstaganden  
Regionstyrelsen har gett internationella beredningen i uppdrag att diskutera 

strategiska inriktningar och ställningstaganden. 

Resultat 
Uppdraget att diskutera positioner är direktkopplat till Regionstyrelsens plan 

och Regionala utvecklingsnämndens framgångsfaktor att beslut på nationell 

och EU nivå ska vara gynnsamma för Norrbotten. De ställningstaganden 

som beredningen gjorde under 2020 har bemötts med positiv respons.  

Den EU-relaterade sakfråga som Region Norrbotten har bevakat och lagt 

mest resurser på att påverka är utformningen av EUs finansieringsinstrument 

och tillhörande långtidsbudget (MFF). Förhandlingarna har en tendens att 

dra ut på tiden. Denna gång är det extraordinärt eftersom förhandlingarna 

knappt hann komma igång (efter beslut om Brexit) innan åtgärderna för att 

begränsa och mildra effekterna av pandemin tog över. 

Övre Norrland har fallit bra ut i långtidsbudgeten med fortsatt gleshetsallo-

kering och genom att stålindustrins värdekedja prioriteras i svenska tilldel-

ningen av fonden för rättvis omställning (JTF). Den pågående pandemin 

kommer att ha effekter på EU:s budget och inriktningsbeslut för många år 

framåt. Det är därför av stor betydelse att regionen prioriterar påverkansin-

satser riktad mot EU-nivån så att framtida beslut är gynnsamma för Norrbot-

ten.  

Ärenden inom uppdraget 

CPMR position: Resolution 2020 Östersjökommission 
Beredningen beslutade att ställa sig bakom förslaget till CPMR Östersjö-

kommissionens resolution 2020. Föreslaget till Conference of Maritime and 

Peripherial Regions(CPMR) Östersjökommissions årsmöte den 21 oktober 

2020 är en resolution för året som innefattar ställningstaganden inom Reg-

ionernas centrala roll i EU: s återhämtningsplan och EU: s budget; EU-

strategi för Östersjöregionen; Grön återhämtning; Ökad tillgänglighet och 

hållbara transporter samt hållbar turism. 

 

EU strategier som särskilt berör Norrbotten 

Arktiska strategier 

Beredningen beslutade att följa och när så påkallas bistå i framtagandet av 

Sveriges och EUs arktiska strategier. Utrikesdepartementet började under 

senhösten 2019 revideringen av Sveriges strategi för den arktiska regionen. 

Tidsfönstret för att påverka den svenska strategin är kort då den ska levere-
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ras redan i mars 2020. Den nuvarande strategin antogs 2011. Europeiska 

Rådet beslutade 9 dec 2019 att uppdatera EUs arktiska policy. Beredningen 

informerades om att EU utsett en ny arktisk ambassadör Michael Mann. 

Europaforum position: EU:s arktiska forskning  

Internationella bredningen beslutade den 6 december, 2019 att föreslå 

Europaforum att ta fram en position angående EUs arktiska forskning. I april 

2020 ställde sig beredningen bakom Europaforum norra Sveriges förslag till 

position om EU: arktiska forskning. Positionen föreslår att EU tillämpar en 

bredare förståelse av arktisk forskning och inte bara polarforskning - utan all 

forskningsverksamhet som bidrar till en hållbar utveckling och till nytta för 

människorna i Arktis, exempelvis bioekonomi, utvinningsindustri, digitali-

sering, ursprungsbefolkning, migration, atmosfärisk vetenskap och rymdin-

frastruktur. 

EUs färdplan för Landsbygdsutveckling  

Beredningen gav regionstyrelsens ordförande i uppdrag att lämna synpunkter 

på EUs färdplan för landsbygdsutveckling. Beredningen ställde sig bakom 

att Europaforum norra Sverige antar ett gemensamt yttrande angående EUs 

färdplan för landsbygdsutveckling. EU vill starta en debatt om landsbygdens 

framtid och dess roll i samhället. Med initiativet vill EU kommissionen ta 

fram en vision för landsbygden fram till 2040 och få in synpunkter på olika 

utmaningar.  

Europaforum position: EU-kommissionens Industristrategi 

Beredningen ställde sig bakom Europaforum norra Sveriges förslag till posit-

ion om EU-kommissionens Industristrategi. EU kommissionens nya indust-

riella strategi för ett globalt konkurrenskraftigt, grönt och digitalt Europa har 

målsättningen att hjälpa Europas industrier att leda den dubbla omställningen 

mot klimatneutralt och digitalt ledarskap. Europaforum underströk i sitt svar 

vikten av att ta hänsyn till de stora regionala skillnaderna inom EU med reg-

ionernas unika utmaningar och möjligheter, inte minst i det glesbefolkade 

norra Europa. Europaforum lyfte fram att regionernas strategier för smart 

specialisering utgör en bra utgångspunkt för att säkra att industristrategins 

insatser får en maximal påverkan i hela unionen.  

Europaforum position: EU Strategi för hållbar och Smart 
mobilitet  

Beredningen ställde sig bakom att Europaforum norra Sverige antar ett ge-

mensamt yttrande angående EUs Samråd på Strategi för hållbar och Smart 

mobilitet. Huvudsakliga budskapet i EFNS position var att se till att hänsyn 

tas till norra Sveriges särskilda förutsättningar och behov av utbyggd infra-

struktur för att möta strukturella hinder för utveckling såsom gleshet och 

avstånd till större marknader. 
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EUs klimatsatsningar 

Resultat av Norrbottens internationella klimatarbete  

Beredningen var eniga att EUs satsningar på den fossilfriaomställningen i 

Norrbotten med stor sannolikhet beror på att Norrbottens aktörers internat-

ionella arbete med att berätta och visa på det som görs i regionen.  

Beredningen anser att utfallet troligen inte hade blivit det samma utan den 

gemensamma politik som tydliggjorts i Smart Specialiseringsstrategin och 

kommunicerats via North Sweden European Office i Bryssel. 

Intresset för Norrbotten och för den samhällsomvandling som sker här till 

följd av industrins omställning till fossilfrihet har ökat det senaste året. Året 

började med att EU kommissionen pekade ut omställningen av stålindustrin i 

övre Norrland som den främsta satsning Sverige borde göra för att minska 

koldioxidutsläppen. Senare resultat är tyskt delegationsbesök och lovord av 

EU kommissionens ordförande.  

Europaforum position: skogens klimatnytta  

Beredningen beslutade att ställa sig bakom Europaforum norra Sveriges 

förslag till position om EU:s nya skogsstrategi. Under 2020 kommer EU-

kommissionen att utarbeta en ny europeisk skogsstrategi som täcker hela 

skogscykeln. Strategin ska främja de ekosystemtjänster som skogarna till-

handahåller samt den cirkulära bioekonomin. Kommissionens huvudmål är 

att ha en effektiv skogsskötsel och skogsbevarande samt restaurering för att 

öka absorptionen av koldioxid.  

Då det finns olika uppfattning om vad som ska ses som hållbart brukande av 

skog inom EU vill EFNS Sverige genom det föreslagna positionspapperet 

påtala vikten av ett aktivt skogsbruk för att maximera skogens klimatnytta.  

Europaforum position: Infrastruktur för alternativa bränslen 

Beredningen ställde sig bakom att Europaforum tar fram ett förslag till ge-

mensamt inspel till översyn av direktivet (2014/94/EU) infrastruktur för 

alternativa bränslen. För att EU ska bli en klimatneutral ekonomi till 2050 

måste utsläppen från transporter ha minskat med 90 % senast det året. Infra-

struktur för alternativa bränslen saknas i delar av EU. En analys av med-

lemsstaternas nationella politiska ramar enligt direktiv 2014/94/EU visar att 

den genomsnittliga ambitionsnivån är låg. Mot denna bakgrund har Europe-

iska kommissionen startat en utvärdering av direktiv 2014/94/EU med am-

bitionen att föreslå en revidering 2021. 

CPMR position: Grön återhämtning och rättvis omställning  

Beredningen beslutade att föreslå CPMR Östersjökommissionens position 

om grön återhämtning och rättvis omställning ska nämna nyttan med aktivt 

skogsbruk, möjligheterna med gröna vätgasteknologier och behovet av 

finansiering för att bygga strukturer som kan genomföra klimatåtgärderna.  
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CPMR antog 2015 inför klimattopmötet i Frankrike ett politiskt ställningsta-

gande att uppnå klimatneutralitet senast 2050. Östersjökommissionens ar-

betsgrupp föreslår tio policymeddelanden för att göra ett mer hållbart Europa 

och Östersjöregionen.  

 

Utformningen av EU finansieringsperiod 2021-2027 

EU kommissionens orienteringspapper för transnationella 
samarbeten i Östersjöprogrammet 2021-2027 

Beredningen välkomnade att EU kommissionens orienteringspapper för 

transnationella samarbeten i Östersjöprogrammet 2021-2027 föreslog ökad 

geografisk spridning på projekt och åtgärder för att öka antalet nya projektä-

gare. Orienteringspappret är starten på diskussionen om EUs östersjöpro-

gram 2021-2027. Region Norrbotten har vid flertaliga tillfällen enskilt och 

genom CPMRs östersjökommission poängterat att Östersjöprogrammet inte 

ser till hela geografin utan har ett för tydligt fokus på de södra delarna där 

vattnet också kallas östersjön samt att specialiseringen av programmet har 

gjort att nya projektägare har haft problem att komma in.  

Nordprogramgeografin missgynnas av en sammanslagning med 
Botnia Atlantica programmet  

Beredningen diskuterade EU kommissionens förslag om att slå samman 

nuvarande Nord och Botnia Atlantica programmen. Beredningen ansåg att 

Nordprogramgeografin missgynnas av en sammanslagning med Botnia At-

lantica programmet.  Beredningen beslutade att delge regeringen ärendet.  

EU rådsbeslut om trettiotre procentig ökning av gleshetsmedel  

Beredningen välkomnade EU rådsbeslutet att öka fördelningen av gleshetsal-

lokeringen med trettiotre procent. Beredningen beslutade att driva på rege-

ringen att säkerställa att gleshetallokeringen kvarstår efter nedskärningarna i 

Sveriges del av EUS långtidsbudget. Beredningen uppmanade samtliga le-

damöter att uppmärksamma att gleshetsallokeringen är avgörande för att 

Norrbottens utvecklingspotential ska kunna gynna hela Sverige och EUs 

utveckling. En eventuell svensk neddragning av fördelningen kan leda till 

neddragningar i fördelningen till norra Sverige i därefter kommande lång-

tidsbudgetar. Efter två års förhandlingar och ett slutgiltigt rådsmöte som 

varade fyra dagar kunde EU:s ledare den 21 juli enas om en budget för de 

kommande sju åren med tillagda krispaket för att hantera effekterna av Co-

rona. Den samlade EU-budgeten om 1 074 miljarder euro för 2021-2027 

innehåller besked om ökad gleshetsallokering till norra Sverige. Förslagen 

återspeglar det långsiktiga påverkansarbetet som Norrbotten har drivit ge-

nom sina internationella nätverk.  

Europaforum position: EU medel för omställning av stålindustrin  

Beredningen beslutade att EU kommissionens förslag att Fonden för rättvis 

omställning riktas mot stålindustrins ekosystem är bra för Norrbotten. Be-



 Sida 18 (22) 

 
 

 

GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP627-1014415010-295 0.10 

PUBLICERINGSDATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

[Publiceringsdatum Quickpart] Anna Lindberg Jenny Mozgovoy 

redningen ställer sig bakom Europaforum Norra Sveriges position om medel 

från Fonden för rättvis omställning till övre Norrland. 

EU-kommissionen föreslår 61 miljoner euro i stöd till Övre Norrland under 

en sjuårsperiod. Pengarna ska gå till att minska utsläppen av koldioxid i reg-

ionen och kan särskilt bidra till omställning av stål- och gruvindustrin i 

Norrbotten och Västerbotten. Det framgår av EU-kommissionens landsrap-

port - en årlig analys av Sverige och övriga medlemsländers ekonomiska, 

sociala och miljömässiga utmaningar. Regeringen har ställt sig bakom kom-

missionens förslag och gett Tillväxtverket i uppdrag att förbereda sig på att 

vara förvaltande myndighet för fonden.   

Europaforum position: synpunkter på nationellt program för 
ESF+ 2021-2027 

Beredningen ställde sig bakom Europaforum norra Sveriges förslag till posit-

ion om nationellt program för ESF+ 2021-2027. Europaforum ser posi-

tivt på ESF + ska infatta gleshetsallokeringen för att öka kapaciteten i den 

glesa geografin. Europaforum vill säkerställa att de 30 % av svenska tilldel-

ningen som undantas i de regionala handlingsplanerna för hantering av ar-

betsförmedlingen får en regional anpassning. Europaforum anser att 60 % är 

för hög medfinansieringsgrad av ESF+ projekt i glest befolkade områden 

Europaforum position: Coronavirus Response Investment 
Initiative (CRII) 

Beredningen ställde sig bakom Europaforums position om EUs investerings-

initiativ för att hantera effekterna av pandemin. Europaforum har antagit en 

position angående EU kommissionens initiativ till att mobilisera samman-

hållningspolitiken för att hantera de akuta effekterna av pandemin. 

Europaforum kräver flernivåstyre med regionalt utvecklingsansvariga och 

strukturfondspartnerskapen som självklara beslutsfattare. Europaforums 

Norra Sverige slår vakt om de glesbefolkade områdenas extra allokering. 

Insatser ska ske inom ramen för befintliga programområden på NUTS 2-

nivå. 

Europaforum position: EU:s budgetförslag och 
återhämtningsinstrument 

Inför slutgiltiga förhandlingar och triloger mellan EU:s medlemsländer, 

Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om det reviderade försla-

get till EU:s nästa långtidsbudget 2021-2027, samt införandet av ett nytt 

återhämtningsinstrument, Next Generation EU, vill EFNS välkomna och 

stödja den ambition som angavs i förslagen från Europeiska kommissionen 

den 27 maj 2020. 

Podlaskies utkast till Östersjökommissionsposition om 
strukturfonder i de östra regionerna i Polen 

Beredningen rekommenderade Östersjökommissionen att avslå Region Pod-

laskies förslag till yttrande om kommande strukturfonder i östra Polen. 

Polska region Podlaskie har lämnat ett förslag till position för Östersjökom-

missionen att anta på kommande exekutiva kommittémöte. Förslaget är att 
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Östersjökommissionen ska förespråka att de östra regionerna i Polen ska få 

behålla nuvarande utformning på sina strukturfonder i kommande program-

period.  

Europaforum position: Europeiska digitala innovationshubbar 

Internationella bredningen beslutade den 6 december, 2019 att föreslå 

Europaforum att ta fram en position om Europeiska digitala innovationshub-

bar. I april 2020 diskuterade och ställde sig beredningen bakom Europafo-

rum norra Sveriges förslag till position om Europeiska digitala innovations-

hubbar. EU föreslår att programmet för ett digitalt Europa ska ha ett nätverk 

av digitala innovationshubbar. Tanken är att de digitala innovationshubbarna 

ska ha en central roll vid implementering av programmet för ett digitalt 

Europa och ska fungera som tillgängliggörare av de senaste digitala teknolo-

gierna. Syftet med satsningen på digitala innovationshubbar är att stimulera 

den digitala transformationen inom alla branscher och inom offentlig sektor 

inom EU. Huvudfokus ligger på små och medelstora företag och på delar av 

offentlig sektor som har behov av ökad digitalisering. 

Europaforum position: angående revideringen av förordning för 

det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T  

Förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) fastställer 

EU:s åtagande för att utveckla ett sammanhållet europeiskt transportsystem. 

En revidering av förordningen pågår och ett offentligt samråd ägde rum 

sommaren 2019 där EFNS inkom med en position. Kopplat till EU:s starka 

klimatfokus i den nya tillväxtstrategin, den gröna given, samt konsekvenser-

na av pandemin har en uppdaterad position tagits fram för tydligare lyfta de 

utmaningar en bristande infrastruktur i norra Sverige innebär samt vikten av 

en utbyggd infrastruktur för en effektiv grön omställning. 
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Uppdrag 6: Vara återföringspunkt för 
förtroendevalda  
Beredningen har i uppdrag utgöra återföringspunkt för förtroendevalda med 

internationella uppdrag.  Region Norrbotten har som arbetsmetod att samt-

liga ledamöter som har ett internationellt uppdrag utsedd av regionstyrelsen 

ska lämna in reserapporter till internationella beredningen. Internationella 

beredningen har även en stående punkt där ledamöterna vid sittande bord 

kan informera och lyfta frågor inför kommande internationella möten.  

Resultat 
Reserestriktioner och inställda sammanträden på grund av pandemin gjorde 

att all internationell samverkan i princip stod still under några veckor. Under 

våren började de mindre arbetsgrupperna sammanträda digitalt medens de 

större årsmötena som brukar äga rum på våren blev uppskjutna till hösten. 

Under 2020 har det inte kommit in lika många rapporter som annars då rap-

porter endast krävs när det gjorts en resa. En sammanställning av reserappor-

terna ger alltså inte en helhetsbild utan är till för att skapa diskussioner om 

innehåll och nyttan med nätverken på internationella beredningens samman-

träden.  

Dagordningarna inför olika internationella möten kan komma med kort 

framförhållning och finns således inte med i kallelsen. Under en stående 

punkt på dagordningen har ledamöterna haft möjlighet att lyfta frågor av 

politisk karaktär som måste diskuteras inför kommande internationella mö-

ten som inte ryms i andra punkter.  

Ärenden inom uppdraget 

Reserapporter 

Den internationella beredningen har under 2020 tagit emot och godkänt föl-

jande reserapporter från internationella uppdrag:  

 Arctic futures (godkänd 20/1) 

 Skogsseminarium. (godkänd 20/1) 

 Europaforums utökade rapportörsmöte (godkänd 20/1)  

 Arctic frontiers (26/2) 

 Interreg Nord Övervakningskommitté (26/2) 

 AER byråmöte (26/2) 

 CPMR östersjökommissionens transportarbetsarbetsgrupp (30/4)  

 Interreg Nord styrgruppsmöte (30/4) 

 CPMR BSC excom (26/5) 

 Kolarctic övervakningskommitté (3/9) 

 Rapport från möten inom NSPA (8/10) 

 NSPA position EU arctic policy (8/10) 

 Rapport från tyskt delegationsbesök (8/10) 
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Förankring inför kommande internationella möten 

Beredningens ledamöter har inför kommande möten valt att diskutera kom-

mande positioner inom Europaforum Norra Sverige och Nordkalottrådet. 

Region Norrbottens representanter i Interreg Nord och kolarctic har informe-

rat om beslutspunkter på kommande möten. Tjänstepersoner har använt 

punkten till att informera om planerad dagordning för kommande möten i de 

internationella nätverken.  
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Bilaga: Internationella politiska 
uppdrag 2020 
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