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Årsrapport Internationella beredningen
2015-2016
Internationella beredningen beslutade vid sitt första sammanträde 16
september 2015 §4 att årligen återkoppla till målen i styrelsens strategi för
landstingets internationella engagemang.
Målen med det internationella engagemanget är att:
 Utveckla samarbeten i gränsområdet till Norge och Finland för
medborgarna, patienterna och verksamhetens bästa.
 Stärka strategiskt och systematiskt arbete med kunskapsinhämtning,
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i en internationell
kontext.
 Fortsätta proaktivt arbete för att påverka policy och lagstiftning i
frågor som har inverkan på landstingets verksamhet och uppdrag.
 Stärka internationell samverkan för kreativa och innovativa miljöer
för forskning, utbildning och utveckling.
 Landstinget är känd som attraktiv arbetsgivare på en internationell
ar-betsmarknad och som projektpartner.
 Landstinget är en ansvarstagande global aktör.
En genomgång av ärendena sedan utskottets bildande hösten 2015 och hela
2016 visar att beredningen har följt och diskuterat frågor inom samtliga
målområden.

Utveckla samarbeten i gränsområdet till Norge och
Finland för medborgarna, patienterna och
verksamhetens bästa









Beredningen ställer sig positiv till det antagna samarbetsavtalet för
gränsöverskridande samarbete inom hälso- och sjukvård i norra
Norge, Sverige och Finland.
Beredningen ger landstingets representanter på kommande
Nordkalottrådsmöte i uppdrag att lyfta frågan om ökad
ambitionsnivå för att lösa gränshinder.
Den internationella beredningen bjöd in Nordkalottens gränstjänst
för ökad kunskap och diskussion om gränshinder, inför landstingets
svar på EU:s konsultation om gränshinder som avges 21 december
2015.
Beredningen ställer sig bakom förslaget om svar på EUkonsultationen om gränshinder.
Beredningen informerades om en jämförelsestudie av landstingets
verksamhet och dess motsvarighet i finska Lappland som underlag
för att identifiera samarbetsmöjligheter.
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Beredningen godkände reviderade förslaget till samverkansavtal
med Troms fylkeskommun.
Beredningen informerades om arbetet med att utveckla
Nordkalottrådet, och gav inspel till fortsatta diskussioner om rådets
verksamhet och organisering.
Beredningen lämnade synpunkter till Nordkalottrådets arbetsgrupp
om Nordkalottrådets framtida roll, verksamhet och organisation.
Beredningen informerades om studiebesöket från Uleåborgs
landskapsförbund, samt det nyligen initierade samarbetet med
nätverksorganisationen Oulu Health.
Beredningen informerades om gränshinder gällande bokningssystem
Beredningen informerades om gränshinder och ambulanstransport
Beredningen informerades om det nordiska samarbetet inom hälsooch sjukvård. Ledningsgruppen har bland annat beslutat om en
handlingsplan för 2017-218 med aktiviteter inom främst hälso- och
sjukvård i glesbygd, samt gränsområden med målet att uppnå jämlik
och patientcentrerad vård.

Stärka strategiskt och systematiskt arbete med
kunskapsinhämtning, kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte i en internationell kontext
















Beredningen ställer sig positiv till landstingets samarbete med
Assembly of European Regions (AER) för att ta fram en
energisäkerhetsrapport.
Beredningen ser positivt på samarbete med Murmansk
sjukvårdregion och föreslår landstingsstyrelsens ordförande att
skriva under Murmansks förslag till samarbetsöverenskommelse.
Beredningen ställer sig positiv till Barents Rescue,
gränsöverskridande övningsverksamhet i hjälp–och
olycksberedskap.
Beredningen ställer sig positiv till landstingets deltagande i Barents
Joint Working Group on Health and Related Social Issues
(JWGHS).
Beredningen ställer sig positiv till landstingets deltagande i Barents
Joint Working Group on Culture (JWGC), och uppmanar
kulturberedningen att följa arbetet.
Beredningen informerades av sekretariatet för Östersjökomissionen
om Blå tillväxt, inför EU-kommissionens generaldirektoriats, DG
Mare, utlysning inom området under våren 2016.
Beredningen informerades om landstingets samarbetsavtal med
Mumansk sjukvårdsregion. Landstinget ser över hur avtalet kan
levandegöras via projekt och samarbeten.
Beredningen informerades om hur landstingets samarbetsavtal med
Murmansk sjukvårdsregion skulle kunna levandegöras via
samarbeten rörande främst smittskydd.
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Beredningen informerades om Europa Direkt Norrbotten, EUkommissionens informationsnätverk i regionen.
Verksamhetsansvarig, bjöds in för att berätta om den statliga
utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10). Utredningen har
identifierat en kraftig kunskapsbrist om EU, och föreslagit åtgärder
för ökad information, kunskap, insyn och delaktighet i EU-relaterade
frågor.
Beredningen informerades om arbetet i AER med att ta fram en
rapport om EU:s energisäkerhet, regionernas arbete med
energieffektivisering samt investeringar i förnyelsebar energi.
Rapporten kommer att presenteras i samband med EU Sustainable
Energy Week den 15 juni 2016, i Bryssel, Belgien.
Beredningen informerades om landstingets kultursamarbete i
Barents inom arbetsgruppen Joint Working Group on Culture
(JWGC) och landstingets ambition om att även arbeta mer med
ungas delaktighet och inflytande i Barents genom arbetsgruppen
Joint Working Group on Youth (JWGY).
Beredningen informerades om AER Summer Academy i Östfold,
Norge, 2016 tema var entreprenörskap. Rapport och reflektioner
redogjordes av Norrbottens ungdomsambassadörer.

Fortsätta proaktivt arbete för att påverka policy
och lagstiftning i frågor som har inverkan på
landstingets verksamhet och uppdrag












Beredningen ställer sig positiv till utvecklandet av gemensamma
ståndpunkter i Europaforum Norra Sverige inom cirkulär ekonomi.
Beredningen ger landstingets representanter på generalförsamlingen
i uppdrag att bevaka CPMRs (Conference of peripheral maritime
regions) slutdeklaration och föra in Norrbottens redan antagna
positioner i energipolitik, infrastruktur och sammanhållningspolitik.
Den internationella beredningen förde en för diskussion, inför beslut
i början av 2016 i landstingsstyrelsen, angående innehållet i det nya
avtalsförslaget för North Sweden European Office.
Beredningen stödjer Tillväxtberedningens arbete med att ta fram en
arktisk plattform för Norrbotten.
Beredningen stödjer Europaforum Norra Sveriges arbete med att ta
fram en position om långsiktigt integrationsarbete.
Beredningen uppmanas att delta på Europaforum Norra Sverige 2526 februari och stötta det fortsatta politiska påverkansarbetet mot
EU.
Beredningen stödjer Niederösterreich skrivelse om EU:s
sammanhållningspolitik.
Beredningen stödjer Europaforums positioner om: vindkraft i kallt
klimat, cirkulär ekonomi, sammanhållningspolitiken efter EU2020,
Migration och användning av skoglig råvara enligt Kaskadprincip
samt Europaforums arbetsprogram.
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Beredningen informerades om läget gällande EU:s
sammanhållningspolitik och landstingets påverkansprocesser via
främst Europaforum norra Sverige och nätverket Northern Sparsely
Populated Areas (NSPA).
Beredningen informerades om tillväxtberedningens arbete med att
utveckla en politisk plattform för Arktis. Två workshops har
genomförts under våren och förslag till plattform kommer att
presenteras vid Norrbottenskonferensen den 19 augusti. Beredningen
informerades också om EU-kommissionens kommunikation till EUparlamentet om en integrerad EU-politik för Arktis.
Beredningen informerades om landstingets påverkansarbete av
utformningen av EU:s framtida sammanhållningspolitik, politiska
positioner på området inom olika nätverk där landstinget är aktiva,
samt pågående OECD-studie inom nätverket Northern Sparsely
Populated Areas (NSPA).
Beredningen informerades om arbetet med Norrbottens politiska
plattform för Arktis



Beredningen informerades om Europaforum norra Sveriges utökade
rapportörsmöte i Stockholm den 25 november, vid vilket
en sammanfattning av OECD-studien presenterades med
rekommendationer till nationell nivå för hur regionerna i norra
Sverige kan utvecklas ytterligare.



Beredningen informerades om EU:s integrerade politik för Arktis,
och EU-kommissionens pågående process med att ta fram framtida
investeringsprioriteringar för Arktis. Beredningen informerades även
om Europaforum norra Sveriges position gällande Arktis, samt
Tillväxtberedningens arbete med framtagandet av Norrbottens
politiska plattform för Arktis.

Stärka internationell samverkan för kreativa och
innovativa miljöer för forskning, utbildning och
utveckling









Representanterna i CPMR(Conference of peripheral maritime
regions) ges i uppdrag att driva på en förändring i CPMRs
Östersjökommission där medlemsavgifterna står för kostnaden av
sekretariatet.
Beredningen ger landstingets representanter i AER kommitté 3 i
uppdrag att driva på AERs arbete med Kultur och Hälsa.
Den internationella beredningen informerades av en professor i
entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet, om
EU:s fokus på smart specialisering och vad det har för betydelse för
Norrbotten.
Beredningen informerades om en förfrågan från European
Innovation Partnership on active and healthy ageing (EIP- on AHA)
till landstinget om att bli referenssite i nätverket.
Beredningen stödjer Agneta Granströms utökade arbete med
migrationsfrågor i AER.
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Beredningen informerades om Barents Regional Youth Council
(BRYC), ett ungdomsråd med regionala representanter från Norge,
Sverige, Finland och Ryssland.
Beredningen uppmuntrar länsungdomsrådet att utse representanter i
BRYC.
Beredningen föreslår landstingsstyrelsen att nominera Glenn
Berggård och Agneta Lipkin till övervakningskommittén för
Kolarctic 2014-2020.



Beredningen informerades om landstingets engagemang inom AER
rörande områdena kultur, unga och utbildning. Landstinget ser nu
över möjligheter att tillsammans med andra regioner utveckla
projektidéer med fokus på ungas inflytande och delaktighet i
politiska processer.



Beredningen informerades om Kolarctic Cross Border Cooperation
Progamme, som är ett av EU:s finansieringsinstrument för att främja
gränsöverskridande samarbete med länder och regioner utanför EU.



Beredningen informerades om EU:s tredje hälsoprogram som ska
finansiera gemensamma insatser i Europa för att främja hälsa,
motverka sjukdomar och verka för stödjande miljöer för
hälsosamma levnadsvanor.

Landstinget är känd som attraktiv arbetsgivare på
en internationell arbetsmarknad och som
projektpartner




Beredningen informerades om projektet Learning Among Regions
on Smart Specialization, (LARS), om smart specialisering inom
energisektorn, som landstinget har inbjudits att delta i.
Beredningen stödjer landstingets medverkan i projektet LARS.



Beredningen informerades om landstingets arbete med
utlandsrekrytering som ett komplement till kompetensförsörjningen
inom hälso- och sjukvård samt tandvård. Från och med april 2016
har Socialstyrelsen höjt kompetenskraven i svenska för legitimation,
vilket minskar utbudet av legitimerad personal.



Beredningen informerades om landstingets utmärkelse till
referenssite inom e-hälsa, och vilka möjligheter det kan komma att
innebära för landstingets fortsatta samarbete med europeiska
regioner starka inom området e-hälsa.

Landstinget är en ansvarstagande global aktör


Landstingets ordinarie representant i CPMRs generalförsamling
tillika majoritetsråd, Anders Öberg, skriver under föreslaget svar till
grekiska regionen North Aegean om moraliskt stöd i den rådande
humanitära krisen.
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Beredningen informerades om ett utvecklingsprojekt i Tanzania
inom hälso- och sjukvårdsområdet som landstinget deltar i
tillsammans med Arvidsjaurs kommun.
Beredningen stödjer landstingets deltagande vid AER:s
kommittémöten i Izmir, Turkiet 8-10 november 2016.
Beredningen informerades om landstingets integrationsarbete.

Rapporter
Den internationella beredningen har tagit emot och godkänt följande
rapporter från internationella uppdrag:
 AER Generalförsamling 10-12 juni 2015
 European Sustainable Energy Weeks 16-19 juni 2015
 SERNs styrelsemöte 3 oktober 2015.
 CPMR Generalförsamling 4-6 november 2015
 AER kommitté 1, 2-4 november 2015
 AER Executive board och kommitté 2, 2-4 november 2015
 AER Bureau 2 december 2015
 AER kommitté 3 2-3 november 2015
 AER Executive Board 1 december 2015
 EHTEL Joint Symposium 19 januari 2016
 CPMR Östersjökommission 13 januari 2016
 Troms fylke 24 januari 2016
 CPMR Östersjökommission ExCom 17 mars 2016
 AER kommitté 1, 11-14 april 2016
 AER kommitté 2, 11-12 april 2016
 SERN Generalförsamling 19-21 maj 2016
 AER Genersalförsamling och bureau 22-24 juni 2016
 Kolarctic övervakningskommitté 27-28 oktober 2016
 SERN styrelsemöte, 12 november 2016
 AER kommitté 1, 2 och 3, 8-10 november 2016
 AER Executive Board och AER bureau 23-24 november 2016
 CPMR Generalförsamling 2-4 november 2016

Internationella politiska uppdrag
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CPMR

Assembly of European Regions

Östersjö
Maria Stenberg

Energi

ledamot
ledamot

ordinarie

president
vice

Kenneth Backgård

ledamot

byråledamot

Mattias Karlsson
ersättare ledamot

Lars Åke Mukka
Anna-Stina Nordmark

ledamot

Jens Sundström

ordförande
vice ordförande*

ersättare
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ledamot

Anita Gustavsson

ordinarie
ledamot

Dan Ankarholm

Agneta Lipkin

ordinarie

ordinarie adj.styrelse

Agneta Granström

Kent Ögren

Interreg Nord Kolarctic

rapportör

Anders Öberg

Johannes Sundelin

Nordkalottrådet EU finansiering

Folkhälsa Kultur

Glenn Berggård

Anders Josefsson
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ersättare
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ordinarie
ersättare
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