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Internationella beredningen 170915
Beredningen ställer sig bakom inskickade svar på CPMRs enkäter om migration och flygförbindelser.
Conference of Peripheral Maritime Regions, CPMR samlar information om
medlemmarnas erfarenheter, potential och behov för mottagande och integrering av invandrare. Åtgärder som särskilt skulle förbättra situationen i
Norrbotten och generellt i EU är ökad kompetens i validering av kunskap
men framförallt behövs snabbare beslut om uppehållstillstånd.
CPMR har även genomfört en enkät för att fylla på argumenten kring nyttan
av regionala flygplatser. Region Norrbotten och de andra medlemsregionerna i CPMR anser att det är avgörande att EU förstår vikten av regionala
flygplatser för att uppnå målen med EUs territoriella sammanhållningspolitik. Flygförbindelser ökar tillgängligheten för de perifera regionerna, till
gagn för medborgare och företag.
Beredningen glädjer sig över Norrbottens starka deltagande i
Horizon 2020 och uppmanar till en djupare analys av resultatet
och om möjligt identifiera metoder som varit särskilt
framgångsrika.
Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska
forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska
samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar. Europaforum Norra Sverige har jobbat för att styra utformningen av Horisont 2020 och dess utlysningar till gagn för exempelvis forskning och industri i norra Sverige. Vinnovas årsböcker för svenskt deltagande i Horizon
2020 redovisar mer än 60 miljoner euro till Norrbotten under åren 2015 och
2016.
Beredningen stödjer Europaforums fortsatta hållning om en
generös, flexibel, territoriellt anpassad och framåtsyftande
sammanhållningspolitik.
EU kommer ha en sammanhållningspolitik även nästa programperiod. Budgeten kommer vara lägre tillföljd av Brexit och nya krav på fler arbetsområden. Beslut om budgetramarna är därav försenade. Aktuellt är diskussionerna
om utformingen av sammanhållningspolitiken oavsett hur stor budgeten blir.
Beredningen följer utvecklingen av social trygghet i en
globaliserad värld
SOU betänkandet belyser hur villkoren för att få tillgång till de svenska sociala trygghetssystemen behöver förändras. Utredningen fann att bosättning
eller arbete även fortsättningsvis bör vara de huvudsakliga grunderna för att
omfattas av den sociala tryggheten i Sverige och bör så långt möjligt förutsätta att en person vistas lagligen i landet. Region Norrbotten har genom ett
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ordförandeyttrande ställt sig i överlag positivs till de förslag som ges i betänkandet.
Beredningen godkänner rapporter från internationella uppdrag
 Rapport från AER vårmöte 2017, Kenneth Backgård och Anita Gustavsson
 Rapport från SERN Generalförsamling 2017, Glenn Berggård och Kent
Ögren
 Rapport från CPMR Östersjökommissionens Generalförsamling 2017
och Östersjöstrateginsårliga forum, Anders Öberg.
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