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SAMMANFATTNING 
 
Den framtida regionalpolitiken och strukturfondsstödet efter 2007 är prioriterat och NORTH 
SWEDEN kommer att delta i detta arbete, bl.a. genom att understödja den gemensamma 
positionen med bl.a. följande aktiviteter: 
 

- Spridning av positionspappret 
- Uppvaktning hos beslutsfattare och viktiga aktörer exempelvis 
Regeringskansliet, Kommissionen, Europaparlamentet 
- Framtagande av studier och utredningar för att stödja argumenten framlagda i 
positionspappret 
- Seminarier och andra informationsaktiviteter 
- Arrangemang av besök till regionen för beslutsfattare och andra viktiga aktörer  
 

Förutom kommunikationsutvecklingen inom Barentsområdet i stort kommer följande frågor 
att bevakas: Norrbotniabanan, införlivandet av E12 i TEN, KallaxCargo samt 
landningstillstånd från perifera flygplatser. 
  
NORTH SWEDEN kommer att verka för en fokusering bland regionens aktörer inom ramen 
för EU:s sjätte ramprogram och erbjuder sig att bidraga till strategiutvecklingen vid 
universiteten samt att verka för att ansökningsarbete på några större IT-projekt påbörjas under 
året och assistera i den internationella etableringen av klustret av forskningsprojekt inom 
Mineral- och bergindustrin. 
 
 
 
1. INTRODUKTION 
Detta dokument presenterar den planerade verksamheten och inriktningen för NORTH 
SWEDEN för 2002 och bygger på inkomna förslag från huvudmännen som presenterades den 
2 oktober 20011. Verksamhetens historik finns beskriven i kronologisk ordning i ett flertal 
dokument. Den övergripande strategin för verksamheten presenteras i dokumentet "North 
Sweden European Office - verksamhetsinriktning och arbetsuppgifter"2, som antogs av 
huvudmännen den 22 mars 2000. Vidare finns en verksamhetsplan för 2000-2001 antagen den 
7 december 20003. Slutligen är verksamhetens resultat presenterade i en 
verksamhetsberättelse som antogs 7 september 20014.  
                                                           
1 Protokollet från ägarmötet kan beställas hos NORTH SWEDEN 
2 Dokumentet North Sweden European Office - verksamhetsinriktning och arbetsuppgifter kan beställas hos 
NORTH SWEDEN 
3 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE – VERKSAMHETSPLAN 2000-2001 kan beställas hos NORTH 
SWEDEN  
4 NORTH SWEDEN EUROPEAN OFFICE – VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2000-2001 kan beställas hos 
NORTH SWEDEN  
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2. BAKGRUND 
2.1 HISTORIK 
Verksamhetens första projektperiod sträckte sig från den 1 september 1997 till den 31 augusti 
2000. Huvudmän var länsstyrelserna, landstingen och kommunerna genom 
kommunförbunden i Norrbotten och Västerbotten samt Norrlandsfonden. Verksamheten hade 
fem huvuduppgifter: stärkande av regionens position i EU-samarbetet, program och 
projektbevakning, nätverksbyggande, intressebevakning samt kompetensutveckling. 
 
Efter en utvärdering ombildades NORTH SWEDEN och huvudmännen antog i mars 2000 en 
övergripande strategi för verksamheten där huvuduppgifterna koncentreras till tre områden: 
program- och projektbevakning, kompetens- och strategiutveckling samt intressebevakning. 
Nya huvudmän är respektive läns handelskamrar och Företagarnas Riksorganisation samt 
Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. 
 
2.2  ORGANISATION 
Huvudmän för NORTH SWEDEN är således länsstyrelserna, landstingen, kommunerna (via 
kommunförbunden), handelskamrarna och Företagarnas riksorganisation i Västerbotten och 
Norrbotten samt Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Norrlandsfonden. 
Verksamheten leds av en styrelse med sju ledamöter. Organisationen sammankallar ett 
ägarråd varje år, där samtliga huvudmän är representerade. 
  
NORTH SWEDEN består av ett kontor i Bryssel med två anställda samt hemmakontor i 
Norrbotten och Västerbotten med vardera en anställd. Administrativt är verksamheten en del 
av Norrlandsfonden. Personalen är anställd av Norrlandsfonden. Ovanstående 
organisationsform trädde formellt i kraft den 1 september 2000. Nyrekryteringar medförde att 
den nya organisationen var bemannad först under augusti 2001.  
  
2.3 MÅL 
Målet för verksamheten är att Norrbotten och Västerbotten ska bli en aktiv och kompetent 
region i Europasamarbetet. 
 
2.4 MÅLGRUPP OCH ROLL 
Målgruppen för NORTH SWEDEN är samtliga organisationer, myndigheter, företag och 
universitet i regionen.  
 
NORTH SWEDEN är en viktig kugge i regionens utvecklingsarbete och ska vara en 
integrerad del av detta. 
 
Rollen för NORTH SWEDEN är att fungera som en kontaktlänk mellan regionen och EU:s 
olika institutioner samt andra europeiska regioner. Avsikten är att stärka regionens nätverk i 
Bryssel och Europa samt att utveckla samarbetet mellan regionens olika aktörer. 
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3. REGIONEN OCH EU 
Regionen har i flera avseenden en särställning inom EU. Regionen är ett s.k. MÅL 1-område 
och erhåller strukturfondsmedel, som uppgår till nästan 500 miljoner kronor per år. Norra 
Sverige är den i särklass mest välmående region, som har detta stöd.5 Samtidigt har vår region 
haft synnerligen svag ekonomisk utveckling sedan 1986 – en av de sämsta i Europa (se bil. 1). 
 
Nedanstående analys visar på regionens styrkor och svagheter samt möjligheter och hot i 
förhållande till det uppställda målet för NORTH SWEDEN. 
 
 
STYRKOR 
 
• Unik kompetens inom vissa sektorer avseende EU 
• Vårt geografiska läge ger oss en särställning i 

Europa  

MÖJLIGHETER 
 
• Att strukturomvandla regionen med hjälp av 

strukturfondsmedel och internationell kompetens 
• Att öka näringslivets engagemang i 

Europasamarbete och regionens utveckling  
• Att placera norra Sverige på EU:s politiska karta 

inom politikområden såsom regionalpolitiken, 
Nordlig Dimension  

• Att inom näringspolitiken placera norra Sverige på  
EU-kartan inom områden såsom IT, 
mineralområdet och biotekniken 

• Att öka regionens engagemang i projekt som 
finansieras av de transnationella programmen 

SVAGHETER 
 
• Synnerligen svag ekonomisk utveckling, en av de 

sämsta i Europa sedan 1986 Se bilaga 1 
• Liten privat sektor 
• Europafrågor är inte en naturlig del av aktörernas 

eget utvecklings- och strategiarbete 
• Splittrad utvecklingsstruktur 
• Få personer från regionen är aktiva på EU-arenan 

och därigenom är dialogen svag 
• Svag projektledarkompetens och ovana att arbeta i 

stora EU-projekt med många internationella parter 
• Svag regional identitet 
• EU:s utveckling följs i begränsad omfattning av 

den regionala pressen 
• Svårigheter att engagera näringslivet 

HOT 
 
• Ovilja att förändra etablerade strukturer 
• Svag fokusering på strukturomvandling 

 

                                                           
5 Välstånd i EU mäts i bruttoregionprodukten per capita som är köpkraftskorrigerad. För Övre Norrland var den 
1998 98,2 % av EU-genomsnittet. För att få denna typ av strukturfondsstöd skall värdet var 75 % eller lägre. 
Skälet till att norra Sverige fått stödet är den glesa befolkningen. 
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4. ÄGARDIREKTIV 
Samtliga ägare presenterade sina riktlinjer för NORTH SWEDEN under Ägarrådet den 2 
oktober 2001. 
 
Norrbottens länsstyrelse skriver: ”I det nya Europa får internationell samverkan en ökad 
betydelse. Det skapas nätverk och allianser som bas för det praktiska samarbetet. För att bli 
framgångsrik på denna nya samarbetsarena är det ytterst viktigt att agera offensivt och se till 
att våra uppfattningar och synpunkter blir kända och får genomslag. På samma sätt är det av 
stor vikt med en fungerande omvärldsbevakning.” 
 
Flera av ägarna påpekar att aktivitetsnivån och engagemanget måste öka. Särskilt påpekas att 
dialogen med Europa måste förstärkas genom att fler politiker och administratörer deltar i 
konferenser och arbetsgrupper på EU-nivå. Vidare påpekas att det är viktigt att öka aktiviteten 
avseende transnationella program. Dessutom understryks behovet av att göra norra Sverige 
och våra prioriteringar mer kända utanför våra gränser. Behovet att öka kompetensen och 
kontaktytorna nämns också. Listan på områden som huvudmännen vill att organisationen 
skall täcka är omfattande samtidigt som de flesta talar om behovet av en fokusering av 
NORTH SWEDEN:s bevakningsområden.  
 
De ambitiösa målsättningarna gäller såväl de egna organisationerna som NORTH SWEDEN. 
 
Slutsats: 
Det vilar ett stort ansvar på huvudmännen att utveckla kompetensen och strategierna för EU-
frågor inom de egna organisationerna. Detta är en förutsättning för att verksamhetsplanens 
övergripande mål ska nås.  
 
5. PLANER 
NORTH SWEDEN:s huvuduppgifter är uppdelade i tre områden; intressebevakning, 
program- och projektbevakning samt kompetens- och strategiutveckling. För att göra planen 
mer läsvänlig för de olika intressenterna har vi valt att presentera huvuduppgifterna under 
respektive arbetsområde.  
 
I detta avsnitt behandlas ej frågeställningar som enbart berör en eller två av huvudmännen. 
Dessa behandlas enskilt med respektive huvudman.6 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Det betyder att jakt, fiske , jordbruk, skola, sociala frågor och turism tas upp separat. 
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5.1 EU:S UTVECKLING OCH FRAMTID  
– ARBETET INFÖR 2004 ÅRS REGERINGSKONFERENS 
 
Bakgrund 
Vid EU:s regeringskonferens i Nice i december 2000 beslutades om ett nytt EU-fördrag, det 
s.k. Nice-fördraget.7 De förändringar som antogs syftade framför allt till att förbereda EU för 
den kommande utvidgningen. Förändringarna skall göra det möjligt att fortsätta EU-arbetet 
med en utökning av antalet medlemsstater från 15 till 27. Bland annat beslutades om den 
Europeiska kommissionens framtida storlek och sammansättning och om den framtida 
vägningen av medlemsstaternas röster i ministerrådet. Dessutom beslöts att underlätta 
röstförfarandet genom en utökning av ärenden som kräver majoritetsbeslut och en minskning 
av dem som följer beslut med vetomöjligheter.  
 
Dessutom antogs en ”Förklaring om Europeiska unionens framtid” där syftet är att genomföra 
en bred och allmän debatt med alla intresserade parter från medlemsstaterna såväl som 
kandidatländerna8. Denna debatt skall ligga till grund för den framtida regeringskonferensen 
som skall hållas under år 2004. De kandidatländer som då har avslutat sina 
anslutningsförhandlingar kommer att delta i en regeringskonferens för första gången. 
 
Debatten tar upp de grundläggande utmaningar som EU står inför under de kommande 
decennierna. Frågor som kommer att bli viktiga att finna svar på är: hur man upprättar och 
övervakar tydligare avgränsningar mellan EU:s och medlemsstaternas behörigheter (den s.k. 
kompetenskatalogen); vilken status EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna har; hur 
man kan förenkla EU:s fördrag för att bli tydligare och mer lättbegripliga samt vilken roll de 
nationella parlamenten har i Europasamarbetet. 
 
Kopplat till denna debatt är den omfattande reformeringen av EU:s institutioner, speciellt av 
den Europeiska Kommissionen. Sedan den förra Kommissionen tvingades avgå i mars 1999 
har diskussionen om det minskande EU-intresset bland EU:s medborgare intensifierats. 
Frågor som är aktuella är hur EU skall bli mer medborgarvänligt och demokratiskt och hur 
olika nivåer kan involveras i en högre grad i EU:s beslutsprocess. Kommissionen publicerade 
i juli 2001 en vitbok om de nya styrelseformerna i Europa. Vitboken är för närvarande ute på 
remiss i EU:s medlemsstater fram till och med mars 2002.9 
 
Vitboken öppnar nya möjligheter för lokala och regionala aktörer att påverka och vara 
delaktiga i EU:s utveckling. Redan nu använder Kommissionen konsultationsprocesser 
föreslagna i vitboken för att utveckla dialogen med olika nivåer inom Europasamarbetet. 
 
                                                           
7 Se http://ue.eu.int/cig/default.asp?lang=sv 
8 Debatten om EU:s framtid –medborgarforum- kan följas på http://europa.eu.int/futurum/index_sv.htm 
9 Se http://europa.eu.int/eur-lex/sv/com/cnc/2001/com2001_0428sv01.pdf  och 
http://europa.eu.int/comm/governance/index_en.htm 
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Svenska kommun- och landstingsförbundet bevakar denna fråga och arbetar bland annat med 
ett remissvar på vitboken som skall lämnas in i mars 2002. 
 
Intressebevakning samt Kompetens- och Strategiutveckling  
NORTH SWEDEN kommer att bevaka utvecklingen inom detta område framförallt för att 
assistera regionens politiker som är aktiva på den internationella arenan. 
 
Program- och projektbevakning 
EU2004-kommittén är en svensk parlamentarisk kommitté med uppgift att stimulera debatten 
i Sverige om EU:s utveckling och framtid inför regeringskonferensen år 2004. Kommittén 
kommer förutom att genomföra en rad egna insatser även att fördela projektbidrag på 15 
miljoner SEK under tre år till aktörer (bl.a. kommuner och landsting) runt om i Sverige för 
arrangemang som syftar till att sprida information och sätta igång debatter om EU:s framtid. 
NORTH SWEDEN deltog i ett första informationsmöte i Stockholm om detta den 29 
november 2001. 
 
NORTH SWEDEN kommer att verka för att projekt initieras inom detta område i regionen. 
 
5.2 DEN FRAMTIDA REGIONALPOLITIKEN 
 
Bakgrund 
År 2004 förväntas de första nya kandidatländerna bli medlemmar i EU. Ett framtida EU med 
27 medlemsstater kommer att se drastiskt annorlunda ut än dagens EU med 15 medlemsstater. 
EU kommer att behöva anpassa sina politikområden till dessa förändrade förutsättningar. Ett 
område där genomgripande förändringar kommer att genomföras är regionalpolitiken. Lite 
statistik visar tydligt varför detta är nödvändigt. Utvidgningen medför att EU:s geografiska 
yta  kommer att öka med 34 %, EU:s befolkningsantal kommer att öka med 28 % men EU:s 
totala BNP kommer endast att öka med 5 %. Samtidigt kommer 93 % av kandidatländernas 
invånare att leva i regioner som har mindre än 75 % av totala BNP i EU27. De ökade 
skillnaderna mellan regionerna i ett utvidgat EU kan urskiljas i kartan på nästa sida. 
 
Regioner som under nuvarande strukturfondsperiod behandlas som fattiga eller med 
eftersläpning i utvecklingen (s.k. Mål 1-områden) kommer i ett utvidgat EU att framstå som 
relativt rika och välutvecklade. Klart är att många regioner i EU som för närvarande erhåller 
strukturfondsstöd i framtiden inte kommer att få någonting alls eller kommer att se en rejäl 
minskning i sitt strukturfondsstöd.  
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KARTA: BNP/inv. 1998 för regionerna i nuvarande EU (EU15) samt 
kandidatländerna (EU27). Index 100=EU27. Källa: Eurostat. 

 
Utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken, i vilken regionalpolitiken ingår 
som en del, pågår för närvarande intensivt. Denna inleddes med publiceringen av den tredje 
s.k. Sammanhållningsrapporten10 som är grunden till EU:s framtida sammanhållningspolitik. 
Processen kommer att fortsätta fram t.o.m. år 2006. Medlemsstater, regioner och nätverk runt 
om i Europa håller för tillfället på att utarbeta sina strategier och argument för ett fortsatt 
strukturfondsstöd i framtiden.  
 
Efter år 2006 kommer regionens strukturfondstilldelning att se annorlunda ut. Det är viktigt 
att norra Sverige i ett tidigt skede är med och söker påverka förhandlingarna i en för regionen 
positiv riktning.  
 
NORTH SWEDEN har deltagit i den process som påbörjades i och med lanseringen av den 
tredje sammanhållningsrapporten.  
 

                                                           
10 Se http://www.inforegio.cec.eu.int/wbdoc/docoffic/official/reports/contentpdf_sv.htm 

Guyane (F)

Guadeloupe

(F)

Martinique

(F)

RÈunion

(F)

Canarias (E)

AÁores (P)

Madeira

(P)

Kypros

SIG16SIG16



 

 
North Sweden European Office 

 www.northsweden.org 
 

Avenue Palmerston 26, V. Varvsgatan 11 Umestan  Företagspark, Hus 3
B-1000 BRUSSELS S- 971 28 LULEÅ S-903 47  UMEÅ 
Tel: +32 2 282 18 20     Tel: +46 920-23 20 30 Tel: +46 90 71 80 35
Fax: +32 2 282 18 21 Fax: +46 920-942 49 Fax: +46 90 71 80 05
contact@northsweden.org jeanette.nilsson@northsweden.org mats.falck@northsweden.org

 

10

Den framtida regionalpolitiken har diskuterats i regionen, bl.a. inom ramen för EuropaForum 
där politiker från de fyra nordligaste länen möts. Detta forum träffas en gång per halvår. 
Senast deltog 130 politiker i EuropaForum III som hölls i Lycksele i oktober 2001. 
EuropaForum IV kommer att hållas under juni 2002 i Örnsköldsvik. 
 
Stommen i norra Sveriges argumentation för ett fortsatt strukturfondsstöd är regionens 
särskilda förhållanden såsom avfolkning och glesbygd. Regionens perifera läge innebär 
dessutom långa avstånd till marknaden samt till service- och samhällsfunktioner, vilket 
innebär ekonomiska påfrestningar och försvagad konkurrenskraft. 
 
För att effektivt lägga fram norra Sveriges argument för ett fortsatt strukturfondsstöd även 
efter år 2006 krävs ett omfattande arbete. Grunden för detta arbete ligger i den gemensamma 
position från regionen som EuropaForum III antog. Länsstyrelserna i de fem nordligaste länen 
har också presenterat sina synpunkter på sammanhållningsrapporten. En annan viktig aktör i 
detta sammanhang är näringslivet. Det är viktigt att en gemensam position tas fram från 
samtliga aktörer. Olika signaler från aktörer från regionen ger förvirrande budskap till 
Kommissionen och andra beslutsfattare.  
 
Diskussioner förs om bildandet av en styrgrupp med politiker och länsledningar, som skall 
driva denna process vidare. Till styrgruppen knyts en tjänstemannagrupp. NORTH SWEDEN 
deltar aktivt i denna. Det är dock viktigt att involvera även andra aktörer i detta arbete för en 
bred dialog. Exempel är referensgrupper från näringsliv och universitet, företrädare från civila 
samhället m.fl. Vidare är samordningen med Regeringskansliet av stor vikt. 
 
 
Intressebevakning 
NORTH SWEDEN kommer att delta i denna intressebevakning, bl.a. genom att understödja 
den gemensamma positionen med följande aktiviteter: 
 
-Spridning av positionspappret 
-Uppvaktning hos beslutsfattare och viktiga aktörer exempelvis Regeringskansliet, 
Kommissionen, Europaparlamentet 
-Framtagande av studier och utredningar för att stödja argumenten framlagda i 
positionspappret 
-Seminarier och andra informationsaktiviteter 
-Arrangemang av besök till regionen för beslutsfattare och andra viktiga aktörer  
 
Kompetens och strategiutveckling 
Kopplat till arbetet med den framtida regionalpolitiken är genomförandet av den nuvarande 
strukturfondsperioden. Vid de ovan nämnda aktiviteterna är det av stort  värde att presentera 
resultaten av satsningarna under tidigare och nuvarande period. 
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 5.3 ÖSTERSJÖPOLITIKEN, BARENTSPOLITIKEN, DEN NORDLIGA 
DIMENSIONEN OCH EU:S UTVIDGNING 
  
Bakgrund 
Efter Sveriges inträde i EU och EU:s beslut om utvidgning har Östersjöpolitiken tagit ett nytt 
steg framåt. Östersjöområdet räknas som ett av de områden i världen som har störst 
utvecklingspotential. Den ekonomiska utvecklingen har varit god och förväntningarna på 
framtiden är stora. Inom miljöområdet och säkerhetspolitiskt finns fortfarande många problem 
att åtgärda. 
 
Det finns en rad svenska initiativ på nationell nivå för att påskynda utveckling i regionen. 
Några exempel är SIDA:s vänortsstöd som riktar sig till kommuner; näringslivsinriktade 
program från SIDA Öst; Östersjömiljarden  - den första och andra – där NUTEK ansvarar för 
Näringslivsutveckling i Östersjöregionen; programmet Marknadsplats Östersjön, där 
Exportrådet står för genomförandet, som syftar till att assistera svenska företag på 
marknaderna runt Östersjön. 
 
Den regionala nivån har en stor roll i detta samarbete och är en av grundpelarna i den 
nationella politiken inom detta område. 
 
Barentspolitiken har sedan länge varit viktig för norra Skandinavien. Stoltenbergs 
Barentsdeklaration 1993 innebar ett stort steg framåt. Det politiska samarbetet har funnit 
former där bland annat den regionala nivån har fått en betydande roll.  
 
Svenska regeringen har länge velat se Östersjöpolitiken och Barentspolitiken som ett 
politikområde. Inrättandet av Initiativet Östersjömiljarden, och då i synnerhet den andra, såväl 
som Interreg IIIB har ytterligare etablerat detta som ett geografiskt område. 
 
Den ekonomiska utvecklingen inom Barents har nyligen studerats och en rapport har 
presenterats11. 
Den nya politiska kartan ger många möjligheter. Här är en rad aktörer aktiva, nedan följer 
några exempel: 

• UD har under det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet –2001 till hösten 2003 – 
anställt två tjänstemän med placering i regionen. 

• Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten har omfattande aktiviteter riktade mot 
både Barents- och Östersjöområdet. 

• Nordkalottrådet har lång tradition av samarbete i regionen. 
• Landstingen har omfattande samarbeten inom sina kompetensområden. 
• Kommunförbunden och de enskilda kommunerna är aktiva inom detta område i 

synnerhet med vänortssamarbete. 
                                                           
11 Kjell Öström har författat den. Se http://www.bd.lst.se/dimensionen/rapport/barentsekonomi.pdf  
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• Näringslivet har verksamhet som i vissa fall är mycket omfattande. 
 
Nordliga Dimensionen är det finska politiska initiativ som syftar till att sätta norra Europa på 
kartan. Initiativet har ingen egen budget men det har funnit en politisk plattform inom 
följande områden: miljö, kärnsäkerhet, åtgärder mot organiserad brottslighet, Kaliningrad, 
energi, folkhälsa, IT, kommunikationer och gränspassager, forskning, regionalt samarbete, 
handel och investeringssamarbete samt andra områden såsom kultur, utbildning och 
ungdomssamarbete12. Nyligen har en verksamhetsplan för IT-området presenterats.13 Tidigare 
har också handlingsprogrammet för miljösektorn presenterats.14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartan visar det område som omfattas av den Nordliga Dimensionen 
 
Utvidgningen av EU kommer att medföra stora förändringar. Detta har tidigare tagits upp 
under rubrikerna ”EU:s utveckling och framtid – arbetet inför 2004 års regeringskonferens” 
samt ”Den framtida regionalpolitiken”. För Östersjö- och Barentsområdet innebär denna 
process framförallt skapande av ett närområde som ingår i den inre marknaden. EU-
medlemskapet kommer dessutom att öka möjligheterna till ekonomisk tillväxt i 
kandidatländerna. Några siffror visar på denna potential: den nuvarande exporten från Sverige 
räknat per capita hos mottagarländerna är 12 000 SEK per norrman, 275 SEK per polack och 
40 SEK per ryss. Med dessa siffror i åtanke är exportpotentialen till kandidatländerna slående. 
 
Utvidgningen medför att alla kandidatländer måste utveckla sin offentliga sektor i synnerhet 
på lokal och regional nivå. Kraven från EU är stora. Stora infrastrukturinvesteringar måste 
genomföras bl.a. för vatten och avlopp, men också för vägar och järnvägar. 
 

                                                           
12 Full Report on Northern Dimension Policies se http://www.bd.lst.se/dimensionen/fullreport.pdf  
13 Se http://www.riso.ee/nordic/nedap10.doc 
14 Se http://www.bd.lst.se/dimensionen/environment.pdf 
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EU har etablerat omfattande program för att delta i finansieringen av dessa investeringar. 
Genom ISPA deltager man i miljö- och15 kommunikationsinvesteringar, genom SAPARD 
inom jordbruket samt genom PHARE inom institutionsuppbyggandet.  
 
Genom etablerandet av de olika Interregprogrammen har den politiska och administrativa 
aktiviteten höjts avsevärt. Norra Sverige är väl representerat i olika styrgrupper. Dessutom har 
en omfattande projektverksamhet initierats som förutom EU-finansieringen även finansieras 
av Östersjömiljarden. Sammantaget har detta mycket positiva effekter.  
 
Den europeiska dimensionen har dock haft en liten genomslagskraft i detta arbete. Ett tecken 
på detta är hur få projekt i regionen som finansieras av EU-programmen TACIS och PHARE. 
Ett annat exempel är den låga aktiviteten från regionen i de olika styrgrupper som utvecklar 
den Nordliga Dimensionen. Här finns en potential för regionens konsulter, tillverkande 
företag och offentliga sektor, som idag inte nyttjas. 
 
Regionens vänortssamarbete runt Östersjön och med nordvästra Ryssland kan också 
utvecklas. Aktiviteten i södra Sverige är större än i norr. 
 

                                                           
15 •Phare  EUR 1.5 billion per year  institution building, investment 
   •ISPA EUR 1.0 billion per year  environment, transport 
   •SAPARD EUR 0.5 billion per year  agriculture, rural development 
   • After accession: Structural Funds - Objective 1 are available 
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Intressebevakning 
 
Under våren 2002 kommer en andra studieresa till Kolahalvön att arrangeras för EU-
parlamentariker16. NORTH SWEDEN kommer att assistera vid genomförandet av denna.  
 
Kompetens-  och strategiutveckling och Projekt- och programbevakning  
 
NORTH SWEDEN kommer att verka för att man inom ramen för dagens omfattande 
projektverksamhet öka den europeiska dimensionen. Mer konkret bör medel avsättas och 
olika aktiviteter startas som syftar till att öka antalet framgångsrika ansökningar från regionen 
till TACIS och PHARE-programmen. Här kan seminarier, kontaktresor och liknande 
aktiviteter arrangeras. Ökat deltagande i de olika konferenserna och arbetsgrupperna, som 
arbetar med den Nordliga Dimensionen bör också efterstävas. 
 
Inom området folkhälsa önskar Landstinget i Västerbotten utreda möjligheterna att exploatera 
sin kompetens. Ett arbetsmöte i ärendet planeras. Det finns dock utrymme för fler aktiviteter 
och NORTH SWEDEN söker efter andra kompetensområden, där organisationer från 
regionen önskar etablera länkar med kandidatländerna. 
 
NORTH SWEDEN kommer också att verka för ett ökat vänortssamarbete. Bl.a. skall en 
sammanställning göras över det samarbeten som pågår från regionen idag. 
 
5.4. MILJÖ 
Bakgrund 
Den svenska miljölagstiftningen styrs i hög grad av EU:s lagstiftning. Aktiviteten är hög. 
Några frågor som står på dagordningen är: klimatfrågan, lagstiftningen avseende 
genmanipulerade organismer, grön offentlig upphandling eller vilken roll leverantörernas 
miljöcertifiering har, stöd till frivilligorganisationer (s.k. non-governmental organisations – 
NGO) samt rapportering kring hållbar utveckling. 
 
NORTH SWEDEN rapporterade under december 2000 att norra Sveriges särart med gles 
befolkning och kallt klimat ej tillräckligt beaktas i EU:s lagstiftningsarbete. Redan tidigare har 
konstaterats att trä-, pappers-, transport- och gruvindustrin själva bevakar dessa frågor. 
Kommunförbundet följer bara ett begränsat antal frågeställningar. Naturvårdsverket utreder 
f.n. om man skall begära dispens från EU:s deponidirektiv för glesbygden. 
 

                                                           
16 I juni 2000 arrangerade Europaparlamentariker Per-Arne Arvidsson en första studieresa till Murmansk för att 
belysa miljöproblemen på Kolahalvön  för ett antal Europaparlamentariker. NORTH SWEDEN deltog i 
planeringen av denna resa. 
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Det nya sjätte miljöhandlingsprogrammet förändrar beslutsprocesserna inom EU. Ibland 
beskrivs det som ett trepartssamarbete mellan medlemsstaterna, Kommissionen och 
regionerna. Detta är en följd av den utveckling, som beskrivs under ”EU:s utveckling och 
framtid - arbetet inför 2004 års regeringskonferens”.  

Regioner från EU:s medlemsländer har under hösten inbjudits av Kommissionen att deltaga i 
etablerandet av ett nätverk för att förbättra dialogen med EU:s regioner17.  Till fora om 
tematiska nätverk ska representanter knytas från regionerna, näringslivet och NGO:s samt 
forskarsamhället. Ett nätverk mellan regioner är ett bra sätt att samverka för att förse dessa 
arbetsgrupper med tekniska experter från Europas regioner. Kommissionen menar att 
samarbetet mellan Kommissionen och regionerna gäller de mer principiella frågorna och att 
man kan påskynda EU:s miljöarbete genom en ökad lokal och regional förankring. Idag 
bedrivs redan omfattande arbete av snarlik karaktär inom ramen för EUROCITIES, och som 
en följd av Valenciabeslutet har gruppen ENCORE bildats. International Council of Local 
Environmental Initiatives (ICLEI ) är annan organisation inom området. De spanska 
regionerna har också etablerat en organisation för dessa frågor. 

Etablerandet av den föreslagna beslutsprocessen är i hög grad en politisk fråga som drivs av 
Kommissionen och de regioner som arbetar för en självständigare roll i förhållande till 
medlemsstaterna. 

Kommissionen har inbjudit regioner som vill vara med som pilotfalla och ingå trepartsavtal 
att anmäla detta i sina remissvar till vitboken om ”EU:s utveckling och framtid - arbetet inför 
2004 års regeringskonferens”. Se ovan 

 

Detta reser en rad frågor: Hur skall regionerna vara representerade, eller med andra ord, är 
regionkontoren lämpliga som länk i dessa sammanhang? Vad finns det för vetenskaplig 
kompetens hos regionerna för att delta i detta beslutsfattande? Vad gäller för de regioner som 
ej önskar detta ökade ansvar? Förändrar detta Regionkommitténs roll? 

Intressebevakning 
Från ovanstående resonemang konstateras att Norra Sveriges särart inte beaktas tillräckligt 
inom EU:s miljölagstiftning. Under år 2001 har en rad åtgärder vidtagits för att bereda frågan. 

                                                           
17 En mindre konferens avhölls 26 oktober en större gick av stapeln 3-4 december 2001. Agendan omfattar 
frågeställningarna: Att effektivare involvera regionala och lokala aktörer i skapandet av miljöpolitiken; Ökad 
öppenhet, mer samarbete och bättre kommunikationer i ett EU som fungerar på flera styrnivåer; 
Decentralisering, samordning och subsidiaritet samt Globala styrformer för miljön, utvidgning, 
regeringskonferensen och närhet 
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Detta arbete har givit få resultat. De berörda myndigheterna, d.v.s. länsstyrelserna och 
kommunförbunden, skall konsulteras i frågan.  
 
Väljer man att öka bevakningen i Bryssel, måste denna begränsas till några få områden. 
Slutligen måste lämpliga resurser avdelas för ändamålet. Alternativt kan samarbetet med 
berörda myndigheter och organisationer i Stockholm förbättras. Ett möte i ärendet är planerat. 
 
Det nya sjätte miljöhandlingsprogrammet medför nya möjligheter för regionen. 
Huvudmännen skall konsulteras. Ett möte i ärendet är planerat  
 
5.5 KOMMUNIKATION 
Bakgrund 
 
Regionens kommunikationer är synnerligen viktiga för den regionala utvecklingen. Vår 
region utmärks av ett perifert läge och att de mest välutbyggda kommunikationslederna går i 
syd-nordlig riktning.  
 
Kommunikationsutvecklingen styrs av regionala och nationella transportplaner. EU:s 
instrument för att länka samman alla medlemsstater med strategiska transportleder är TEN 
(TransEuropean Network ). Detta består av vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar, vattenvägar 
och trafikledningssystem. För att påskynda förverkligandet delfinansierar EU utbyggnaden av 
detta nät med 10 % av anläggningskostnaderna samt 50 % av studiekostnaderna. Speciella 
medel anslås till trafiksäkerhetsåtgärder. Dessutom finns ett särskilt forskningsprogram. 
 
Under 2001 vitboken ”Time to decide” publicerats18. Målsättningen med vitboken är att 
diskutera hur ett hållbart transportsystem skall uppnås. I denna har man fastslagit att endast tre 
av de tidigare 14 projekten avslutats under förra perioden19. Sex nya objekt har tillkommit på 
listan: 
-För att nå målen måste man öka tempot i utbyggnaden 
-För att åstadkomma en förändring i främst den tunga trafiken vill man flytta gods från väg till 
järnväg och vattenvägar 
-Investeringar i ny järnväg, främst för godstrafik, föreslås för att få ner väntetider och 
omlastningar som ger högre genomsnittshastigheter. 
-Utbyggnad av järnväg till hamnar och flygplatser föreslås för att underlätta intermodalitet 
-Galileo projektet, som är EU:s svar på det amerikanska GPS-systemet, för att öka kapaciteten 
och säkerheten i bl.a. järnvägstrafiken skall sättas igång 

                                                           
18 Se http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lb_en.html och 
http://europa.eu.int/comm/transport/themes/network/english/ten-t-en.html  
19 Barents European Arctic transport Area (BEATA) ingår i den första listan. Dess område överensstämmer med 
Barentsområdet 
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-Investeringsbidraget från EU föreslås öka till från 10 till 20% för järnvägsprojekt över 
gränser  
  
TEN-nätverket har stor principiell betydelse. Om vi exempelvis får E12 i Västerbotten med i 
detta nätverk så blir det lättare att argumentera för upprätthållande av Kvarkentrafiken på 
vintrarna. Ett annat exempel är att finska regeringen i en proposition har föreslagit att 
järnvägen Salla- Rovaniemi skall läggas ned och strykas från TEN-nätet. Detta skulle medföra 
att transportflödena från Barentsområdet kommer in i Finland längre söder ut vilket skulle 
vara synnerligen negativt för norra Skandinavien. 
 
Intressebevakning 
Förutom kommunikationsutvecklingen inom Barentsområdet i stort kommer följande frågor 
att bevakas: Norrbotniabanan, införlivandet av E12 i TEN, KallaxCargo samt 
landningstillstånd från perifera flygplatser. 
 
Kompetens- och strategiutveckling samt Program- och projektbevakning  
Det finns behov av seminarieverksamhet för att samordna regionens aktörer och för att höja 
kompetensen kring EU:s program på området. Stora forskningsinsatser planeras inom 
järnvägsområdet. Här kommer projektledarna att assisteras. 
 
 
5.6 INDUSTRIELL FÖRNYELSE OCH STRUKTUROMVANDLING SAMT 
FORSKNING 
 
Bakgrund 
Regionen är den av Europas regioner som haft sämst utveckling sedan 1986. Behovet av 
strukturomvandling är uppenbart och regionen erhåller strukturfondsanslag på c:a 500 
miljoner SEK per år, just för att förändra strukturen.  
 
Regionens strukturförändring påverkas av en rad faktorer. För att påskynda denna och 
anpassa Europas svaga regioner till det kunskapssamhället samt att höja kvaliteten i 
strukturfondssatsningarna har EU initierat ett program kallat ”Regionerna i den nya 
ekonomin” inom de s.k. Innovativa åtgärderna. Beslutsdelegationen för Mål 1 har ansökt om 
c:a 40 miljoner SEK från detta program. Under det föreslagna två-åriga programmet skall 
regionens tillväxtföretag, främst inom IT-sektorn, stärkas. Programmet skall utveckla metoder 
och synsätt som sedan kan växlas upp inom ramen för strukturfondsarbetet. 
Följande åtgärder har prioriterats 

• Utveckling av modeller för avknoppningar av nya tillväxtföretag 
• Profilera regionen som en intressant testregion för nya nätbaserade tjänster och 

arbetssätt  
• Främja regionens aktiviteter inom omvärldsbevakning 
• Stimulera erfarenhetsutbyte och upprättandet av nätverk mellan regioner 
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Näringslivets organisationer är kritiska till de regelverk som gäller för strukturfonderna. På 
uppdrag av näringslivsorganisationerna sammanställer NORTH SWEDEN en rapport om de 
upplevda problemen. Denna rapport kommer att ligga till grund för en sammanställning av 
hur andra regioner runt om i Europa framgångsrikt har hanterat liknande problem. NORTH 
SWEDEN planerar en studieresa för näringslivsföreträdare till några av dessa regioner. Syftet 
är att därefter presentera konkreta ändringsförslag. 
 
Strukturomvandling styrs bl.a. av tillgången på riskkapital. ”EU:s möjligheter att öka 
tillgången på riskkapital” är ämnet för en rapport som NORTH SWEDEN publicerade under 
hösten 200120.  I denna rapport konstateras att det dels finns möjligheter att nyttja några olika 
program vid den Europeiska Utvecklings Fonden dels kan strukturfondsmedel nyttjas. Ett 
arbetsmöte planeras och syftet är att utreda frågan vidare. 
 
Strukturfondsarbetet har en svagt utvecklad europeisk dimension. Exempelvis kan 
internationella referensgrupper nyttjas. Dessutom kan projekten innefatta internationella 
jämförelser och presentationer på internationella konferenser. NORTH SWEDEN skall arbeta 
för detta 
 
Kopplat till arbetet med den framtida regionalpolitiken, som redovisas ovan i kapitel 5.2, är 
genomförandet av den nuvarande strukturfondsperioden. Vid de ovan nämnda aktiviteterna är 
det av stort värde att presentera resultaten av satsningarna under tidigare och nuvarande 
period. 
 
EU:s sjätte ramprogram för forskning har presenterats under 200121. Det behandlas för 
närvarande i Europaparlamentet och de första ansökningsomgångarna kommer att publiceras 
under slutet av 2002. Inom ramen för detta vill man arbeta med större projekt. Dessa skall 
fungera som nätverk mellan Europas olika spjutspetskompetenser. Dessutom vill EU 
kombinera regionalpolitiken med forskningspolitiken22. Detta kan innebära att finansiering 
från sjätte ramprogrammet och strukturfonderna kan kombineras.  
 
EU:s föreslagna forskningspolitik passar i hög grad vår region. Detta ger oss goda möjligheter 
till förändring samtidigt som regionens europiska nätverk stärks.  
 
Regionens aktörer saknar dock utvecklade strategier Dessutom finns det få organisationer som 
långsiktigt kan bygga upp kompetens inom detta område. Även tillgången på konsulter är 
begränsad. 
 

                                                           
20 Rapporten är författad av Anna Jacobsson och kan beställas hos NORTH SWEDEN 
21 Se http://www.europa.eu.int/comm/research/pdf/com-2001-279-sv.pdf 
22 Se http://europa.eu.int/comm/research/pdf/com-2001-549-sv.pdf 
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För att råda bot på dessa brister kommer Umeå universitet att öka sina aktiviteter inom detta 
område genom ett anslag från strukturfonderna. Målet är att främja transnationella EU-
projekt, främja samverkansprojekt mellan universitet och företag samt möjliggöra en 
långsiktig kompetensuppbyggnad. Luleå Tekniska Universitet har liknande planer.  
 
För att stimulera näringslivets intresse för EU:s forskningsprogram planeras en resa till 
Bryssel under januari 2002. Där skall utvecklingsplaner för några IT-projekt presenteras. 
Dessutom skall de regionalpolitiska resultaten från de omfattande IT-investeringarna 
presenteras. 
 
EU:s forskningsprogram kommer att uppmärksammas mer av universiteten och näringslivet. 
Samtidigt sänder EU signaler om nya strategier. Trots att regionen ligger väl till 
utvecklingsmässigt får regionen en gynnad behandling inom EU:s forskningsprogram. 
Signalerna från EU är tydliga; regionen bör koncentrera sina insatser till områden där det 
finns en förutsättning att nå en internationell särställning 
 
NORTH SWEDEN har valt att fokusera kring IT och Mineral- och bergteknik för 2002. 
 
Inom IT-sektorn planeras en kampanj för att öka intresset bland företagen i samarbete med IT-
branschrådet i Luleå. Modellen skall i nästa steg vara applicerbar på alla IT-företag i 
regionen. Viktiga beståndsdelar i denna är företagsprofiler där intresseområden klart framgår, 
utbildningsinsatser, partnersök, information om ansökningsomgångar och upphandlingar mm 
samt tillhandahållande av praktikplatser hos NORTH SWEDEN. 
 
För att NORTH SWEDEN:s bevakning skall ha någon effekt måste starka fokuseringar göras 
inom IT-sektorn. 
 
Inom Mineral- och Bergindustrin har sedan flera år pågått ett arbete med att etablera en 
gemensam forsknings- och utvecklingsstrategi. Luleå Tekniska Universitet, Gruvföreningen 
samt Malå och Gällivare kommun är de pådrivande aktörerna. Ett kluster av forskningsprojekt 
har bildats. I vissa fall har dessa en synnerligen hög internationell status. Redan under 2001 
presenterades dessa för EMIREC, som är den internationella forskningsorganisationen inom 
detta område23. Att anknyta dessa projekt till de internationella nätverken står väl i 
överensstämmelse med EU:s strategier. Under hösten 2002 har NORTH SWEDEN erbjudit 
sig att assistera i den internationella etableringen. 
  

                                                           
23 Bl.a följande organisationer ingår i MinMet 
Centrum för tillämpad malmgeologi, Luleå Tekniska Universitet , Georange, Gellivare Hard Rock Research, 
Agricola Research Centre, ARC, Centrum för process och system automation, PROSA,  Centrum för 
reduktionsforskning, Hydrometallurgiskt centrum, Skellefteå, Minerals and Metals Recycling Research Centre, 
MIMER, Mitigation of the environmental impact from mining waste, MiMi  
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Intressebevakning 
NORTH SWEDEN kommer att etablera kontakterna för att möjliggöra 
näringslivsorganisationernas internationella analys. 
 
NORTH SWEDEN skall utreda frågan om EU:s möjligheter att bidraga till ökningen av 
riskkapital i regionen. 
 
NORTH SWEDEN kommer under året att verka för en ökad etablering på den europeiska 
arenan. 
 
Kompetens- och strategiutveckling  
NORTH SWEDEN kommer att verka för en fokusering bland regionens aktörer inom ramen 
för EU:s sjätte ramprogram och erbjuder sig att bidraga till strategiutvecklingen vid 
universiteten. 
 
Program- och projektbevakning  
NORTH SWEDEN kommer att verka för att ansökningsarbete på några större IT-projekt 
påbörjas under året och assistera i den internationella etableringen av klustret av 
forskningsprojekt inom Mineral- och bergindustrin. 
 
 
5.7 ÖVRIGT 
Förstärkt nätverk i Europa 
 
Politiker, administratörer och näringslivsföreträdare bör engageras i fler arbets- och 
styrgrupper på europeisk nivå. Detta förstärker dialogen d.v.s. vår röst hörs bättre i Europa. 
Dessutom får vi på ett effektivt sätt signaler till regionen. 
 
Informationsaktiviteter 
 
Med näringslivet som målgrupp planeras följande aktiviteter: 

• Riktad informationskampanj tillsammans med Företagarnas Riksorganisation och 
handelskamrarna om NORTH SWEDEN:s verksamhet.  

• Införande av särskilda näringslivssidor på NORTH SWEDEN:s webbplats.  
• Möten i kommunerna  

 
Med de politiska partierna som målgrupp: 
Samtliga politiska länsförbund erbjuds möjlighet till information om NORTH SWEDEN:s 
verksamhet. Syftet är att involvera fler personer, med speciellt fokus på den framtida 
regionalpolitiken och andra frågor av politisk natur.  
 
Med journalister som målgrupp: 
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NORTH SWEDEN planerar ett seminarium i regionen för att samla journalister och 
representanter från lokal och regional media i för att diskutera vilken EU-bevakning vi har i 
regionen idag och hur vi vill att den skall fungera i framtiden. Inbjudna talare är journalister, 
politiker och akademiker med lång erfarenhet inom EU-frågor och regional utveckling. 
 
Med en generell målgrupp: 
NORTH SWEDEN planerar att utse årets EU-projekt och presentera detta på ett medialt sätt. 
Syftet är att stimulera intresset kring dessa frågor. 
 
Kompetensuppbyggnad och kontakter med regionens konsulter 
Det är viktigt att NORTH SWEDEN bidrar till utvecklingen av konsultmarknaden och 
konsultkompetensen i regionen. NORTH SWEDEN skall under 2002: 

• Arrangera möten i respektive län där konsultupphandlarna presenterar sina planer.   
• Presentera några framgångsrika projekt som genomförts i regionen på NORTH 

SWEDEN:s webbplats 
• Undersöka förutsättningarna av en fond för förstudier inom det transnationella 

området 
 
För att kunna delta i transnationella projekt behövs erfarenheter och kompetens. En brist på 
projektledare med internationell erfarenhet hämmar regionen från att ta tillvara på de 
möjligheter som EU-samarbetet erbjuder. Vidare är samverkan med skolan viktig för att öka 
internationaliseringen av regionen genom vänortsutbyte och andra program inom 
utbildningsområdet. NORTH SWEDEN skall under 2002: 
 

• Upphandla en Internationell projektledarutbildning 
• Arrangera seminarier inom vissa områden för att höja spetskompetensen 
• Arrangera konferenser tillsammans med företrädare för skolan 
 

Intressebevakning 
NORTH SWEDEN kommer att verka för att fler politiker, administratörer och 
näringslivsföreträdare engageras i olika arbets- och styrgrupper inom EU. 
 
Kompetens- och strategiutveckling 
NORTH SWEDEN kommer att genomföra informationsaktiviteter med målgrupperna 
näringslivet, politiker, journalister. Vidare kommer aktiviteter att genomföras för att stimulera 
konsultmarknaden. 
 
6. BUDGET 
Budgeten för verksamheten är fastslagen till 5,9 miljoner kronor per år. 
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BILAGA 1 
 
Indextabell BNP/invånare, för regionerna i de olika medlemsländerna inom nuvarande EU 
(EU15). Källa: Eurostat 
 
BNP/invånare  
(100=genomsnitt EU)  
   
 1988 1998
Sverige 109,7 102,4
Stockholm 130,7 136,1
Östra Mellansverige 100,8 93,2
Sydsverige 102,4 91,8
Norra Mellansverige 101,9 95,7
Mellersta Norrland 110,3 97,8
Övre Norrland 106,4 98,2
Småland med öarna 105,7 100,5
Västsverige 108,7 90,5
   
Finland 101,6 101,6
   
Irland 65,9 108,1
   
Spanien 74 81,1
 
 
Tabellen är konstruerad så att det genomsnittliga BNP/invånare för hela Europeiska unionen 
satts som jämförelsetalet 100. Värdena för olika länder och regioner visar därmed hur dessa 
ligger till gentemot medelvärdet för unionen. De två nedslag i tiden som används är 1988 
respektive 1998. Under februari månad 2002 presenteras siffrorna för 1999. 
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ARBETSPLAN NORTH SWEDEN  
3 december 2001 
 
 
Område Mål/Förväntat 

resultat 
Några av 
huvudaktörerna med 
vilka vi arbetar 

Aktiviteter 

Etablering på 
den europeiska 
arenan 

Långsiktigt förstärka 
möjligheten att påverka 
EU-arbetet 

Politiker 
Administratörer 
Näringslivsföreträdare 

Arrangera seminarier och etablera regionens 
företrädare som talare och dylikt 
 
 

Den framtida 
regional-
politiken 
 
 
 
 
 
 
 
 

Försäkra om god 
tilldelning 2007-2013 

Politiker från regionen 
Näringslivet 
Länsstyrelsen 
EU-parlamentarikerna 
Kommissionen 
Regeringen 
Regionkommittén 
Potentiella 
partnerregioner m.fl. 

• EuropaForum, maj 2002, Örnsköldsvik 
• Deltagande i tjänstemannagruppen från 

regionen, gemensam position och strategi 
• Bevakning av möten/arbetsgupper/konferenser 
• Utveckla en strategi för: 
1. Spridning av positionspappret 
2. Besök till Bryssel 
3. Arrangemang av seminarier, konferenser 
4. Utredningar/Arbetsgrupper 
5. Besök till regionen 
6. Partnerregioner/europeiska nätverk 
 

EU:s utveckling 
och framtid  
– arbetet inför 
regerings-
konferensen 
2004 
 
 
 
 

 

Medverka i och bevaka 
debatten om en 
förbättrad demokrati 
inom och 
reformeringen av EU  
 
Nya möjligheter för 
lokal och regional nivå 
att påverka och deltaga 
i EU:s beslutsprocess 

Politiker på regional och 
lokal nivå 
Intresseorganisationer 
 

Vitboken ”Styrelseformerna i EU” juli 2001 
Arbetet fortsätter inom institutionerna, främst 
Kommissionen, remissrunda till mars 2002. 
Svenska kommun- och landstingsförbundet driver 
frågan 
Regeringskonferensen 2004, fördragsförändringar 
Toppmöte Laeken, december 2001 
Bevakning av konferenser och möten i Europa 
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Område Mål/Förväntat 

resultat 
Några av 
huvudaktörerna med 
vilka vi arbetar 

Aktiviteter 

Nordlig 
Dimension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyttja ett politiskt 
utspel på EU-nivå för 
regionens syften 

Alla huvudmän • Planerad resa till Kolahalvön för EU-
parlamentariker för att se miljöproblemen maj 
2002 (första resa i juni 2000) 

• Bevaka nyheter inom E-Nordlig Dimension och 
inom andra områden såsom miljö, energi 

• Aktiviteter för att binda samman regionens 
Barents aktiviteter med EU-policyn 

• Murmansk Initiativet 
• Framtidskonferens för Barents 12 feb 2002 
• Nord-Syd amarbete samverkan för att öka 

utbytet mellan Östersjöområdet och 
Medelhavsområdet. Rapport i sept 2002 

• Vänortssamverkan i Barents. Konferens våren 
2002 för att informera om möjligheter och 
stimulera till utökat samarbete 

Möjligheter som 
utvidgningen av 
EU medför 
 
 

Bidraga till att 
regionens myndigheter 
och företag mer aktivt 
deltager i EU-projekt i 
öst- och centraleuropa 

Alla huvudmän Planerat seminarium i samarr. med VLL om 
möjligheterna att sälja konsulttjänster till 
kandidatländerna.  
 
Dialog med Swedish Center(FR-BD) i Murmansk 
och AC:s engagemang i Petrosawodsk  

Gränsöverskrid
ande samarbete 
 

  Rapport och seminarium om juridiska aspekter på 
gränsöverskridande samarbeten mellan lokala 
myndigheter 
 
 

Kommunikation
sfrågor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nyttja de möjligheter 
EU-medlemskapet ger 
 
Bevaka TEN 
 
Ärenden: 
Norrbotniabanan 
Kallax Cargo 
E 12 
Kvarkentrafiken 
Perifera flygplatser 

Alla huvudmän 
Banverket, Vägverket 

En lång rad uppvaktningar har genomförts och 
planeras 
 
Flera seminarier har genomförts (bl.a. 25/9 2001, 
Järnvägseminarium i Luleå).  
 
Följande seminarier planeras: 

• Konferens om TEN.  Samarrangemang 
med E12:an alliansen våren 2002 

• Vägseminarium  feb 2002 

Miljöområdet 
 
 
 
 

 

Öka förståelsen för 
EU:s påverkan av 
regionens miljöarbete 
 
Öka möjligheten till 
påverkan av lagstiftning

Miljömyndigheter 
Näringslivet 

• Information till miljömyndigheter både på 
hemmaplan och i Bryssel 

• Försöka finna metoder så att norra Sveriges 
särart beaktas i EU:s miljölagstiftningsarbete 

• Arbete med övriga regionkontor i Bryssel: 
miljö och governance 
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Område Mål/Förväntat 
resultat 

Några av 
huvudaktörerna med 
vilka vi arbetar 

Aktiviteter 

Regionens 
näringsliv och 
EU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Verka för att regionens 
näringsliv mer aktivt 
påverkar EU:s 
policyarbete 
 
Verka för att regionens 
näringsliv deltager i en 
högre grad i EU-
finansierade projekt 
 
Bidraga till en önskvärd 
strukturomvandling/ind
ustriell förnyelse  
 
Nyttja internationella 
erfarenheter 

Handelskamrarna 
Företagarna 
Näringslivet 

• Industridelegation från Norrbotten besök till 
Bryssel, 24-25/1 2002 

• Rapport problem i strukturfondshanteringen 
• Planerat studiebesök till andra regioners 

aktiva näringsliv för näringslivsorg. 
• ”Regionerna i den nya ekonomin” i 

ansökningsstadiet, adm. planering påbörjad 
•  
• Dialog med branschråden i Luleå 
• Seminarium om EU:s skogsstrategi 
•  
• EU-weekend arrangerad av Centek 
• Besök hos kommuners näringslivsavdelningar 
• Riktad informationskampanj med FR &HK 
• Konsultträff, Piteå november 2001. Planerad 

del II i både AC och BD  
• Seminarium om EU:s möjligheter att öka 

tillgången på riskvilligt kapital i regionen, 
våren 2002 

• Se övriga sektorsområden nedan 
Forskning och 
utbildning 

 Universiteten, NUS och 
företag 

• Deltaga i utvecklingen av universitetens 
strategier för att nyttja EU:s 
forskningsprogram. Deltagande i RCP:s 
referensgrupp 

• Seminarium om nyttjande av strukturfonder 
för att bygga upp forskningsinfrastruktur 

• Följa upp EU initiativ om den regionala 
dimensionen 

• EU/FoU-rådets konferens i Sthlm om 6:e 
ramprogrammet 13/12 2001 

• ”Forskningsstrategier i ett regionalt 
perspektiv”, konferens i Dublin 13 /12 2001 

• Vänortutbyte kring skolfrågor, konferens 
våren -02 

Mineral-
industrin 
 
 
 
 
 
 

 

Utveckla regionens 
mineral industri & göra 
den mer känd på 
europanivån 
 
Etablera ett ”Centre of 
excellens” inom 
gruvmiljöområdet 
 
Anslag till stora projekt 

Gruvföreningen 
Malå kommun 
Gällivare 
Luleå Tekniska 
Universitet 
Umeå universitet 

Under slutet av 2002 någon form av presentation i 
Europa för att etablera de olika 
forskningsverksamheterna 
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Område Mål/Förväntat 
resultat 

Några av 
huvudaktörerna med 
vilka vi arbetar 

Aktiviteter 

IT-aktiviteter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Utveckla regionens IT- 
industri 
 
Göra den mer känd på 
europanivån 
 
Utveckla en IT-strategi 
 
Anslag till stora projekt 

IT-Norrbotten 
IT-Västerbotten 
Internetbay 
IT-företagen 
Universiteten 

Ta fram en IT-strategi inom ramen för 
”Regionerna i den nya ekonomin” (se ovan) 
Inventering av IT-projekt för EU-finansiering 
Utarbetande av handlingsplan i samarbete med 
Luleås IT-branschråd för bl.a.: 

• Riktad information 
• Partnersök 
• Utbildningsaktiviteter 
• Praktikplatser i Bryssel till förfogande 

Seminarium med IT Västerbotten om 6:e 
ramprogrammet, eGovernment, etc. 7/2 2002  
Utnyttja medlemskapet i TRN (utse nya rep.) 
Presentationer i Bryssel 
• Industridelegation 24-251/1 2002 
• Peter Roslund presenterar på arr. av West 

Midlands  4/12 2001 
Konferenser 
• IST 2001 i Düsseldorf 3-5/12 2001 
Besök av Europeiska kommissionen till regionen 

 
 
 
 
  


