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Beredningen fick en återkoppling att gällande reseförsäkring täcker nödvändiga och skäliga kostnader vid terrordåd.
Beredningen ställer sig bakom Östersjökommissionens position Connect the
Baltic with the Arctic. Flera medlemsregioner i Östersjökommissionen har
territorium runt både Östersjön och i det Europeiska Arktis, och är således
viktiga parter för att både Östersjöstrategin och EU:s framtida strategi för
Arktis ska kunna förverkligas.
För att synliggöra positionen Connect the Baltic with the Arctic arrangerar
Region Norrbotten tillsammans med Uleåborg ett seminarium den 14 juni
2017 i Berlin om möjligheterna för hållbar tillväxt och behovet av investeringar i transport- och digital infrastruktur i regionerna som binder ihop Östersjön med det Europeiska Arktis. Beredningen ser framemot en återrapportering från Östersjöstrategiforumet.
Beredningen välkomnar det norska initiativet med ett gemensamt arktiskt
fokus på konst och kultur. Arctic Art Summit 21-22 juni 2017 i Harstad är
det första toppmötet och konferensen där alla åtta arktiska länder deltar för
att belysa arktisk konst och kultur. Beredningen ser framemot en återrapportering från Arctic Art Summit.
Beredningen ställer sig bakom Europaforum Norra Sveriges position om
slutsatser och rekommendationer med bakgrund av OECD rapporterna.
OECD konstaterar att det geopolitiskt viktiga norra Sverige bidrar starkt till
Sveriges och Europas tillväxt, och har goda möjligheter att frigöra ytterligare
potential om det kan skapas bättre förutsättningar för innovation, fler satsningar på transport- och digital infrastruktur, samt ökat samarbete över gränserna
Troms fylkeskommunes ledande politiker kommer på vänregionbesök till
Norrbotten för två hela arbetsdagar den 23 och 24 oktober 2017. En del av
programmet är att tillsammans diskutera rekommendationerna i OECD studien. Beredningen välkomnar Troms fylkeskommune och bjuder in dem att
delta på del av Internationella beredningen den 24 oktober 2017.
Beredningen ställer sig bakom innehållet i Europaforums synpunkter angående EU förordning om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF), men anser
att positionen behöver bli tydligare.
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EFNS anser att åtgärder inom LULUCF måste utformas så att det inte hindrar möjligheter till en långsiktigt ökad och hållbar produktion av bioenergi,
livsmedel och fossilsnåla material från jord- och skogsbruket. Medlemsstaterna behöver även i fortsättningen kunna besluta om hur råvaror från skogen
hanteras. EFNS motsätter sig därför införandet av regelverk som innebär
begränsningar för medlemsstaterna på hur skogen får användas.
Sverigedemokraterna lämnade i samband med EFNS årliga forum in ett förslag till ny position om migration. Beredningen ställer sig bakom EFNSsekretariatet förslag att avslå ny position om migration med anledningen att
EFNS inte står bakom de ståndpunkter som framförs i förslaget. EFNS står
fast vid de ståndpunkter som framfördes i EFNS position om migration som
antogs den 26 februari 2016.

Nästa SERN styrelsemöte kommer vara i Norrbotten den 25 november 2017.
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