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§ 1- 17
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Anders Josefsson (M)
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§1

Val av protokolljusterare
Beslut
Beredningen beslutar utse ledamoten Anders Josefsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
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§2

Fastställande av slutgiltig
föredragningslista
Beslut
Beredningen beslutar fastställa slutlig föredragningslista för sammanträdet.
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§3

Reviderad sammanträdesplan
Dnr 00683-2019

Beslut
Beredningen godkänner den reviderade sammanträdesplanen för Internationella beredningen
18 februari

14.00-16.00

26 mars

13.30-15.30

2 maj

10.00-12.00

29 maj

10.00-12.00

25 september 10.00-12.00
6 november

10.00-12.00

2 december

14.00-16.00
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§4

Nordiskt hälsosamarbete
Dnr 00684-2019

Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Ärendet
Internationella beredningen antog den 27 november 2018 en skriftlig rapport
om det nordiska hälsosamarbetet. Enligt beslut har ansvarig för sekretariatet Nordiskt hälsosamarbete bjudits in för att berätta mer.
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§5

Barents arbetsgrupp inom turism
Dnr 00682-2019

Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning
Region Norrbotten leder arbetet med Joint Working Group on tourism
(JWGT) under Sveriges ordförandeskapsår 2018-2019. JWGT är en arbetsgrupp som syftar till att främja Barentssamarbetet inom turism.

Ärendet
Joint Working Group on Tourism samlar regionala och nationella företrädare
på tjänstepersonsnivå från de nordligaste delarna av Finland, Norge, Ryssland och Sverige för att stärka turismens förutsättningar att utvecklas i Barentsregionen. Arbetsgruppen har ett svenskt ordförandeskap som är delegerat till regional nivå och leds av Region Norrbotten. Region Norrbotten är
ny i arbetsgruppen sedan 2018 och arbetar nära Swedish Lapland Visitors
Board för att ha en förankring i näringslivet.
Region Norrbotten har under 2018 genomfört två möten med arbetsgruppen
varav ett i Luleå och ett i Riga i samband med Östersjösamarbetets turismkonferens. Under 2018 har arbetet påbörjats med att komplettera Barents
transportplan med turism i samarbete med den nationella arbetsgruppen för
Transport och logistik. Vidare har arbetet med en ny handlingsplan påbörjats
och det har beslutats att synliggöra miljöcertifiering för hållbar turism i Barents.
Region Norrbotten har avrapporerat arbetsgruppens arbete för Utrikesdepartementet (UD) och Barentssamarbetets nationella representanter och deltagit på nationella träffar där UD samlat ordföranden från alla arbetsgrupper
för erfarenhetsutbyten.

Bilagor:
Joint Working Group on Tourism, Annual Report
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§6

Ungas delaktighet – en viktig del av
Barentssamarbetet
Dnr 00685-2019

Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Sammanfattning
Region Norrbotten deltar i Joint Working Group on Youth (JWGY), en arbetsgrupp för unga i Barents. Tillsammans med det svenska ordförandeskapet i Barentssamarbetet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Länsstyrelsen i Västerbotten, utgör regionen den
svenska representationen. Sverige är ordförande i Barents Euro-Arctic
Council (BEAC) 2017-2019 och arbetet leds av Utrikesdepartementet.
Region Norrbotten tar fram ungdomsrepresentanter till Barents Regional
Youth Council (BRYC) vilka även sitter med i regionens Länsungdomsråd.
Tillsammans utgör representanterna i BRYC och JWGY stommen för Norrbottens deltagande i Barentssamarbetet när det gäller ungas delaktighet och
möjlighet att påverka ungas vardag i Barentsregionen. Regionen ser ett stort
mervärde i att aktivt delta i Barentssamarbetet och de unga representanterna är goda företrädare för regionen och förebilder för sina jämnåriga.

Ärendet
Joint Working Group on Youth samlar regionala och nationella företrädare
på tjänstepersonnivå från de nordligaste delarna av Finland, Norge, Ryssland och Sverige för att diskutera ungas villkor i Barentsregionen. Arbetsgruppen har ett svenskt ordförandeskap och leds av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) och Länsstyrelsen i Västerbotten.
Region Norrbotten är ny i arbetsgruppen för unga sedan 2018. Regionens
deltagande i arbetsgruppen kopplar samman det prioriterade arbetet med
ungas delaktighet och knyter ihop de olika nivåerna i samarbetet. Tack vare
Region Norrbottens tillkomst i JWGY har kontakterna mellan unga representanter och tjänstepersoner i arbetsgrupperna ökat.
Region Norrbotten vill ge unga medborgare möjlighet att aktivt delta i internationella samarbeten vilket skapar stolta representanter för regionen och
ett ökat engagemang för regionens viktiga utvecklingsfrågor. Bland annat
lyfte Region Norrbottens Länsungdomsråd (LUR), tillsammans med BRYC,
frågan kring ungas möjlighet och vilja att bo kvar i glesbygd på Region Norrbottens arena i Almedalen 2018.
Region Norrbotten utser tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten representanter i Barents Regional Youth Council (BRYC). Region Norrbottens
Länsungdomsråd (LUR) samlar unga representanter från länets alla kommuner. Norrbottens BRYC-representant, sitter även i Länsungdomsrådet,
och rapporterar kontinuerligt vad som är på gång i Barentssamarbetet till
LUR och många av våra medlemmar i LUR är aktiva och deltar på BRYC:s
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aktiviteter. I juni 2019 planerar BRYC att förlägga sin konferens kring sexuell
hälsa för unga i Kiruna.
JWGY har varit vilande i några år men har återupplivats under det svenska
ordförandeskapet i Barents Euro-Arctic Council (BEAC). Barn och unga är
en prioriterad målgrupp i Sveriges ordförandeskapsprogram 2017-2019. I
april 2018 genomförde det svenska ordförandeskapet en konferens i Luleå
på temat 25 Years of Barents Cooperation: Youth Perspective for the Future.
Länsungdomsrådet representerade unga i Norrbotten och totalt deltog 60
unga från Finland, Norge, Ryssland och Sverige. BRYC:s årskonferens hölls
2017 i Arvidsjaur med Norrbottens BRYC-representanter som värdar på
konferensen.

Bilagor:
Joint Working Group on Youth Annual Report

DOKUMENT-ID
ARBGRP627-1014415010-133, 0.11

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Internationella beredningen

Sida 10 (20)

§7

Årsrapport Internationella beredningen
Dnr 00014-2019

Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Ärendet
En sammanställning av de ärenden som behandlades av internationella
beredningen under 2018 har lämnats in som årrapport av det internationella
arbetet. Då första sammanträdet av internationella beredningen är 18 februari har årsapporten gått direkt till styrelsen och vidare till fullmäktige. Rapporten godkändes av styrelsen den 30 januari 2019 och delgetts fullmäktige
13 februari 2019.

Bilagor:
Årsrapport internationella beredningen 2018
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§8

Kandidatur till ordförandeskap i AER
kommitté 1
Dnr 00686-2019

Beslut
Beredningen ställer sig bakom beslutet att kandidera till ordförande för
kommitté 1 för åren 2019-2020

Sammanfattning
Region Norrbotten har skickat in sin kandidatur som ordförande kommitté 1
inom Assembly of European Regions.

Ärendet
Region Norrbotten har genom AER gjort sig känd för att vara kunniga och
drivna inom E-hälsa, energi och jämnställdhet. Regionens företrädare har
vid flertalet tillfällen fått förtroendet att företräda Europas regioners syn inom
dessa frågor. Uppdraget som ordförande för kommitté 1 innebär ett ökat
mandat och möjlighet att lyfta utmaningar och möjligheter som finns i Norrbotten kring landsbygdsutveckling, energiförsörjning och hållbar utveckling.
Region Norrbotten har genom arbetet med Hälsa 2035 och möjliga påverkansfrågor sett möjligheten att bli testregion för en åldrande befolkning i
Norrbotten. Ordförandeskapet ger Region Norrbotten möjlighet att driva frågan på en bredare front.
Region Norrbotten har sedan 2010 varit arbetsgruppsordförande och sedermera viceordförande för kommitté 1 i samarbetsorganet Assembly of
European regions.
Slutdatum för kandidaturer var 12 februari och en ansökan är inlämnad. Val
sker på kommittémötet den 27-28 mars i Örebro.
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§9

Ordförandeskap i Northern sparsely
populated areas
Dnr 00687-2019

Beslut
Beredningen ställer sig bakom förslaget att Region Norrbotten tar ordförandeskapet i Northern Sparsely Populated Areas under åren 2019-2020.

Sammanfattning
Region Norrbotten har getts möjlighet att inneha ordförandeposten i NSPA
under perioden 2019-2020. Genom ordförandeskapet får regionen större
möjlighet att påverka NSPA agenda under 2019-2020, en period som är
avgörande för strukturfondsperioden 2021-2028.

Ärendet
Det politiska nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) består av
de 14 nordligaste regionerna i norra Europa med gemensamma förutsättningar och mål. NSPA nätverket arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU-institutionerna, påverka EU-politiken och ge en
plattform för bästa praxis.
Region Norrbottens arbete inom NSPA bygger på två delar; North Sweden
European Office och Europaforum Norra Sverige.
Det huvudsakliga arbetet i NSPA bedrivs och koordineras av norra Sverige,
norra Finland och norra Norges regioners Brysselkontor. Den andra maj
2018 antog styrkommitten för NSPA enavsiktsförklaring som reglerar samarbetet. Den innefattar ett roterade ordförandeskap på två års intervall. För
perioden 2019-2020 är det North Sweden (Norrbotens och Västerbottens
kontor i Bryssel) tur att inneha ordförandeposten vilket innebär att ordförande för NSPA blir en politisk representant från antingen Norrbotten eller
Västerbotten.
Region Norrbottens politiker och tjänstepersoner deltar i NSPA genom
Europaforum Norra Sverige. De politiska representanterna i NSPAs styrgrupp ska även vara rapportörer i Europaforum Norra Sverige. Genom
NSPA bedrivs mycket av norra Sveriges påverkansarbete gentemot EU.
Syftet är att tillsammans påverka EU om NSPA regionens utvecklingsmöjligheter samt argumentera för exempelvis den extra allokeringen, det vill säga
gleshetsbonusen, som tillfaller NSPA området. NSPA regionen är erkänt
inom EU som ett område med speciella, mycket glest befolkade områden
med långa avstånd till de europeiska marknaderna. I anslutningsfördraget
för Sverige och Finland gavs en särskild status för de mycket glest befolkade
områden i den nordligaste delen av EU.
Region Norrbotten har getts möjlighet att inneha ordförandeposten i NSPA
under perioden 2019-2020. Genom ordförandeskapet får regionen större
möjlighet att påverka NSPA agenda under 2019-2020, en period som är
avgörande för strukturfondsperioden 2021-2028.
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§ 10

Avtal med CPMR om hantering av
medlemsavgifter för finansiering av
sekretariatet
Dnr 00688-2019

Beslut
Beredningen ställer sig bakom förhållningsättet att avtal med CPMR om
hantering av medlemsavgifter för finansiering av sekretariatet ska vara stringent och inte innebära några nya åtaganden.

Sammanfattning
CPMRs nya revisioner har upptäckt att CPMRs kommissioner har olika ekonomiska system. Bland annat syns det inte se vad Region Norrbotten gör
med de medlemsavgifter som skickas till Region Norrbotten för finansiering
av Östersjökommissionens sekretariat. CPMRs ordförande och sekretariat
reglera detta genom att skriva ett avtal med Region Norrbotten.

Ärendet
Region Norrbotten är sedan 2015 värdregion tillsammans med Region Västerbotten för Östersjökommissionens sekretariat. Region Norrbotten är arbetsgivare till sekreteraren.
CPMRs har bytt revisioner och de upptäckte att CPMRs kommissioner har
olika ekonomiska system bland annat kunde de inte se vad Region Norrbotten gör med de medlemsavgifter som skickas till Region Norrbotten för
finansiering av Östersjökommissionens sekretariat. Region Norrbotten förde
en givande dialog med CPMRs ordförande och sekretariat i samband med
organisationens årsmöte i oktober 2018. Mötet resulterade i att Region
Norrbotten tillsammans med CPMR sekretariatet ska arbeta fram en lösning
på revisorernas kommentarer.
CPMR sekretariatet och CPMRs ordförande ser gärna att Region Norrbotten
skriver under ett avtal innan CPMRs styrelse den 7 mars 2019 för att på
mötet kunna visa på att de tar revisorerna kommentarer på allvar. CPMR
tog i december fram ett förslag till avtal som täckte fler frågor och gjorde
bland annat Region Norrbotten ansvarig för alla eventuella extra utgifter som
CPMR kan få kopplat Östersjöregionen.
Region Norrbotten har svarat att avtalet måste vara stringent och endast
beröra de medlemsavgifter som CPMR egenskap av moderorganisation
samlar in från Östersjökommissionens medlemmar samt Region Norrbottens
arbetsgivaransvar gentemot den anställda. Ett sådant avtal skulle inte innebära något nytt åtagande från Region Norrbottens sida utan bara syfta till att
rättfärdiga att CPMR överför medlemsavgifterna till Region Norrbotten.
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§ 11

Rapport från internationella uppdrag
Dnr 00689-2019

Beslut
Beredningen godkänner rapporten från Interreg Nords styrkommitté

Ärendet
En av beredningens uppdrag är att vara återföringspunkt för företroendevalda och tjänstemän med internationella uppdrag. Styrelseledamotrapporterna från internationella uppdrag hanteras numera av beredningen.
Sedan förra mötet har det kommit in en rapport från Interreg Nord styrkommitté.

Bilagor:
Rapport från Interreg Nord styrkommitté
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§12

Återkoppling från styrelsens
ordförande, regionala
utvecklingsnämnden och regionala
utvecklingsnämndens ordförande
Förslag till beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Ärendet
Enligt reglementet för internationella beredningen ska beslut med internationell koppling som fattas av styrelsens ordförande, regionala utvecklingsnämnden eller regionala utvecklingsnämndens ordförande återkopplas till
beredningen.
-
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§ 13

Återkoppling från regiondirektören
Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Ärendet
Regiondirektören kan under denna punkt återkoppla kring dennes åttaganden av internationell karaktär.
-
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Regiondirektören har varit en del av den svenska delegationen till Ehälsa konferensen i Orlando, USA med 45 000 deltagare. Slutsatsen
från svensk sida är att svenska lagstiftningen inte alls är förebredd
på AI i hälso- och sjukvården.
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§14

Ärenden till regionsstyrelsen 190227 av
internationell karaktär
Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Ärendet
Enligt regelmentet för internationella beredningen bör de ärenden som ska
avgöras av regionstyrelsen eller regionala utvecklingsnämnden i dess helhet
beredas av beredningen om beredning behövs.
På föredragningslistan för regionstyrelsen den 27 februari 2019 finns följande ärenden av internationell karaktär:
-
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Förslag till ordförandeprogram för Nordkalottrådet 2019-2020
Val internationella uppdrag
Region Norrbottens påverkansfrågor 2019
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§15

Ärenden till regionala
utvecklingsnämnden 190226 av
internationell karaktär
Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Ärendet
Enligt regelmentet för internationella beredningen bör de ärenden som ska
avgöras av regionstyrelsen eller regionala utvecklingsnämnden i dess helhet
beredas av beredningen om beredning behövs.
På föredragningslistan för nämnden för regional utveckling den 26 februari
2019 finns följande ärenden av internationell karaktär:
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-

Återrapportering av villkorsbeslut 2018.

-

Deltagande på Europaforum Norra Sverige för ordinarie ledamöter i
RUN.
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§16

Övrigt inför kommande möten
Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Ärendet
Dagordningarna inför olika internationella möten kan komma med kort framförhållning och finns således inte med i kallelsen. Under denna punkt samlas
alla frågor av politisk karaktär som måste diskuteras inför kommande internationella möten som inte ryms i andra punkter.
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§ 17

Övriga frågor
Inga övriga frågor
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