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§ 1-11
Beslutande
Linda Frohm (M), ordf
Kenneth Backgård (SJVP)
Nils-Olov Lindfors (C)
Tomas Vedestig (SJVP) via länk
Anders Josefsson (M)
Glenn Berggård (V)
Anders Öberg (S)

Tjänstemän
Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör
Jenny Mozgovoy, internationell strateg
Carl Rova, internationell strateg
Per-Erik Andersson, näringslivsstrateg
Sven Jonsson, strateg externa relationer

Sekreterare

Jenny Mozgovoy
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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

Arktiska strategier
Dnr 00041-2020

Beslut
Beredningen beslutar att följa och när så påkallas bistå i framtagandet av
Sveriges och EUs arktiska strategier.

Ärendet
Utrikesdepartementet har under senhösten påbörjat en process med att revidera Sveriges strategi för den arktiska regionen. Tidsfönstret för att påverka
den svenska strategin är kort då den ska levereras redan i mars 2020. Den
nuvarande strategin antogs 2011.
Europeiska Rådet beslutade 9 dec 2019 att uppdatera EUs Arktiska policy
"In light of the new challenges and opportunities across the Arctic and the
growing international interest, the Council looks forward to an update of the
EU Arctic policy set out in the 2016 Joint Communication on the integrated
European Union Policy for the Arctic. It invites the High Representative and
the Commission - in accordance with the division of competence between
the EU and its Member States - to continue to actively implement the policy,
to initiate a process in order to update the Arctic policy of the EU and to
continue to report to the Council regularly."

Bilagor
Sveriges strategi för den arktiska regionen (antagen 2011)
EUs Arktiska policy (antagen 2016)
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§4

EU kommissionens orienteringspapper
för transnationella samarbeten i
Östersjöprogrammet 2021-2027
Dnr 00042-2020

Beslut
Beredningen välkomnar att EU kommissionens orienteringspapper för transnationella samarbeten i Östersjöprogrammet 2021-2027 föreslår ökad geografisk spridning på projekt och åtgärder för att öka antalet nya projektägare.

Sammanfattning
Orienteringspappret är starten på diskussionen om EUs östersjöprogram
2021-2027. Inledningen är tydlig med att det inte är förhandlingsposition
utan en sammanställning av idéer och vägval.
Kommissionen antog i maj 2019 liknade orienteringspapper för samtliga 38
gränsregionala programområden med en landsgräns.

Ärendet
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.
Orienteringpappret för Östersjön vittnar om att budskapet har nått fram till
EU kommissionen. Vilket blir särskilt tydligt under punkt 30 "The risks of
geographical concentration of project partners should be carefully monitored in future to ensure that the programme has also geographically a wide
spread of beneficiaries."
Under punkt 10 och 67 nämns den arktiska dimensionen och Northern sparsely populated areas: "10. The Arctic regions in the northernmost part of the
programme area represent specific challenges and opportunities in respect
of remoteness, geographic and climate conditions."
67. The Baltic Sea Region includes a variety of regions with different socioeconomic developments and different geographic specificities, namely sparsely populated areas in Northern Europe and in Latvia and Estonia,
mountaneous areas on the borders between Sweden and Norway as well as
Southern Poland and islands. Many of these geographical specificities can
be considered as inner peripheries, areas with low accessibility to services
in addition many areas are at risk of becoming an inner periphery, mainly
in.
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Vidare under punkt 42 lyfts det att samarbete i östersjöprogrammet ska vara
utmaningsdriven innovation utifrån gemensamma utmaningar som exempelvis kalt klimat och låg befolkningstäthet.” 42. The starting point for cooperating on challenge-driven innovation in the BSR must be shared challenges, i.e. specific challenges that are common to the BSR. Such challenges
includes for example:
- The eutrophication, nutrient and plastics pollution of the Baltic Sea,
which draws attention to the importance of innovation for sustainable
cities and rural communities.
- The cold climate, which creates a need for heating buildings and puts
innovations to tackle inefficient energy use (or design improvements to
reduce environmental impacts and increase the durability and recyclability of components), the use of fossil fuels and climate change.
- Low density populations, which challenge innovation for more efficient and sustainable Information and Communications Technology
(ICT), communications, and infrastructure.
- Digital transformation of bioeconomy/circular economy”
Även budskapet om nya aktörer har tagit med då de på Sida 9 välkomnar nya
aktörer och regioner till programmet "More involvement of Interreg ‘first
timers’ might help to avoid that the programme becomes a club of usual
suspects."

Bilagor
Orientation paper transnational cooperation programme Interreg Baltic Sea
region 2021-2027.
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§5

Rapporter från internationella uppdrag
Dnr 00044-2020

Beslut
Beredningen godkänner rapporterna från Arctic futures, Skogsseminarium
och Europaforums utökade rapportörsmöte

Ärendet
En av beredningens uppdrag är att vara återföringspunkt för förtroendevalda
och tjänstemän med internationella uppdrag. Styrelseledamotrapporterna
från internationella uppdrag hanteras numera av beredningen.
Beredningen bordlade den 6 december 2019 rapporterna från Arctic futures
och Skogsseminarium. Sedan förra mötet har det kommit in en rapport från
Europaforums utökade rapportörsmöte.

Bilagor
Rapport från Arctic futures
Rapport från Skogsseminarium.
Europaforums utökade rapportörsmöte

På väg in
Interreg Nord Övervakningskommitté
AER byråmöte
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§6

Återkoppling från styrelsens och
regionala utvecklingsnämndens
ordföranden
Dnr 00048-2020

Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Ärendet
Enligt reglementet för internationella beredningen ska beslut med internationell koppling som fattas av styrelsens ordförande och regionala utvecklingsnämndens ordförande återkopplas till beredningen.

DOKUMENT-ID
ARBGRP627-1014415010-204, 1.0

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

PROTOKOLL

Internationella beredningen

Sida 10 (14)

§7

Återkoppling från regiondirektören
Dnr 00047-2020

Punkten utgick då regiondirektören hade förhinder.

Ärendet
Regiondirektören kan under denna punkt återkoppla kring dennes åtaganden
av internationell karaktär.
-
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§8

Ärenden till regionstyrelsen 200128 av
internationell karaktär
Dnr 00045-2020

Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Ärendet
Enligt reglementet 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 28 januari 2020 finns inga
ärenden av internationell karaktär.
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§9

Ärenden till regionala
utvecklingsnämnden 200123 av
internationell karaktär
Dnr 00046-2020

Beslut
Beredningen lägger informationen till handlingarna

Ärendet
Enligt reglementet 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 23 januari
2020 finns följande ärenden av internationell karaktär.
- Informationspunkt om villkorsbeslutet som kommer till regionerna
från regeringen för det regionala utvecklingsansvaret. Där står att Region Norrbotten ska vidta och rapportera insatser som bidrar till:
o internationellt samarbete
o att målen i programmen för Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) uppnås
- Medfinansieringen av besöksnäringsstrategin har ett internationellt
perspektiv då dels besöksnäring är export, man riktar in sig på utländska marknader och samarbete över landsgränserna med Norge och
Finland.
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§ 10

Övrigt inför kommande möten
Dnr 00049-2020

Beslut
Beredningen beslutar att vid nästa sammanträda fortsätta dialogen om Interreg nord.
Beredningen rekommenderar Östersjökommissionen att avslå Region Podlaskies förslag till yttrande om kommande strukturfonder i östra Polen.
Beredningen beslutar att behandla arbetsprogrammet för Europaforum på
kommande sammanträde.

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.
Vid internationella beredningen 6 december 2019 anmäldes följande punkt
till ärendet vid kommande möte.
-

Styrgrupp Interreg Nord

Cpmr Östersjökommissionen excom
Polska region Podlaskie har lämnat ett förslag till position för Östersjökommissionen att anta på kommande exekutiva kommittémöte. Förslaget är att
Östersjökommissionen ska förespråka att de östra regionerna i Polen ska få
behålla nuvarande utformning på sina strukturfonder i kommande programperiod.

Europaforum norra Sveriges arbetsprogram
Europaforum Norra Sverige årliga forum i april kommer besluta om arbetsprogrammet för kommande år.
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§ 11

Övriga frågor
Inga övriga frågor avhandlades
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