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0.SAMMANFATTNING
Berättelse för år 2002
Under 2002 har arbetet inom EuropaForum1 utvecklat sig väl. Det politiska intresset för den
framtida regionalpolitiken och möjligheterna att påverka EU är stort.
Dessutom har aktiviteterna i de olika transnationella programmen intensifierats. Intresset från
bl.a. universiteten, näringslivet och enskilda konsulter har ökat. Den europiska dimensionen
har fått en tydligare tolkning i regionen. Intresset för att delta i den europeiska dialogen har
ökat, dock gäller att mycket återstår att göra..
NORTH SWEDEN har lagt ned stora resurser på strategi- och organisationsutveckling inom
regionen under året.
Planer för år 2003
Den framtida regionalpolitiken och strukturfondsstödet efter 2007 är prioriterat och NORTH
SWEDEN kommer att delta i detta arbete, bl.a. genom att understödja arbetet i EuropaForum.
Under 2003 avser NORTH SWEDEN att öka medvetenheten om möjlighterna att nyttja EU:s
policy Nordlig Dimension samt verka för att Nordlig Dimension fokuserar kring dess norra
delar, i synnerhet Barentssamarbetet.
Förutom kommunikationsutvecklingen inom Barentsområdet i stort kommer följande frågor
att bevakas: Botniabanan, Norrbotniabanan, införlivandet av E12 i TEN, utvecklingen inom
flygsektorn, säkerställandet av trafiken över Kvarken samt prissättningsdirektivet, som bl.a.
behandlar avgiftsbeläggning av vägtrafik.
NORTH SWEDEN kommer att verka för en fokusering bland regionens aktörer inom ramen
för EU:s sjätte ramprogram och kommer att tillsammans med universiteten att verka för att
ansökningsarbete påbörjas under året. Dessutom kommer NORTH SWEDEN att verka för
framtagandet av en regional FoU-strategi avseende etablering på EU-arenan.

1

EuropaForum Norra Sverige
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1. INTRODUKTION
Detta dokument är en verksamhetsberättelse för år 2002 och en verksamhetsplan för 2003.
Planen bygger på de ägardirektiv som insänts av huvudmännen2. 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"3, som antogs av huvudmännen den 22 mars 2000.
Den senaste verksamhetsplanen antogs av styrelsen den 11december 20014.
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.
Verksamheten leds av en styrelse med sju ledamöter. Ledamöter under perioden har varit:
Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden, Ordförande
Bertil Eriksson; Företagarna i Norrbotten, representerar Företagarnas Riksorganisation
Roger Estefors, Västerbottens Läns Handelskammare, representerar handelskammarna
Gusten Granström, Piteå Kommun, representerar kommunerna
Lennart Karlsson, Luleå Tekniska Universitet, representerar universiteten
Anna Lassinantti, Västerbottens Läns Landsting, representerar landstingen
Svenerik Sahlin, Västerbottens Läns Länsstyrelse, representerar länsstyrelserna
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Sammanställningen av ägardirektiven kan beställas hos NORTH SWEDEN
Dokumentet North Sweden European Office - verksamhetsinriktning och arbetsuppgifter kan beställas hos
NORTH SWEDEN
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Verksamhetsplanen för 2002 kan beställas från NORTH SWEDEN.
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Styrelsemöten har hållits 11 december 2001, 8 mars 2002, 26 juni 2002 , 11 och 29 oktober
2002
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 och personalen är anställd av fonden. Ovanstående organisationsform
trädde formellt i kraft den 1 september 2000.
Under året har NORTH SWEDEN haft följande personal:
Peter A. Jörgensen, Direktör,
Anna Olofsson, Kontorschef, Bryssel
Jeanette Nilsson, Kontorschef, Luleå
Mats Falck, Kontorschef, Umeå

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.
3. REGIONEN OCH EU
Regionen har i flera avseenden en särställning inom EU. Regionen är en av de mest
glesbefolkade inom EU. I vår region bor 3,4 personer per km². Genomsnittet i EU15 är 117,4
personer per km².
I likhet med nästan hela Sverige är vi klassade som en perifer del av Europa. Det gäller hela
Sverige utom Skåne.
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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
4. ÄGARDIREKTIV
Samtliga ägare har uppmanats att presenterade sina riktlinjer för NORTH SWEDEN och
insända dem till organisationen.
Dessa är med några få undantag likartade ägardirektiv som för år 2002.
År 2002 skrev Norrbottens länsstyrelse: ”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 huvudmännen 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.
Näringslivets organisationer föreslår bl.a. ökade affärskontakter med Baltikum och Polen, en
informationskampanj inför en ev. EMU-omröstning.
Dessutom påpekas betydelsen av den planerade utvärderingen
5. VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2002 OCH PLANER FÖR 2003
För att göra detta dokument mer översiktligt har vi valt att presentera de sju arbetsområdena:
• EU:s utveckling och framtid
• Den framtida regionalpolitiken
• Östersjöpolitiken, Barentspolitiken, Den Nordliga Dimensionen, EU:s utvidgning
• Miljö
• Kommunikation
• Industriell förnyelse och strukturomvandling samt forskning
• Övrigt
Under varje arbetsområde kommer bakgrund, berättelse för år 2002 och plan för år 2003 att
presenteras. NORTH SWEDEN:s huvuduppgifter är uppdelade i tre områden;

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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intressebevakning, program- och projektbevakning samt kompetens- och strategiutveckling.
Dessa underrubriker kommer att användas under rubriken Planer för år 2003
5.1 EU:S FRAMTIDA STYRELSEFORMER, EUROPEISKA KONVENTET
– ARBETET INFÖR 2004 ÅRS REGERINGSKONFERENS
Europeiska konventet, också kallat Framtid Europa är ett initiativ från Kommissionens
president Prodi som syftar till
- att anpassa EU:s institutioner inför den kommande utvidgningen och därigenom förbereda
för ett större antal involverade stater i beslutsprocessen samt
- att föra EU närmare medborgarna
I februari 2002 inledde Europeiska konventet sitt arbete med att förbereda det toppmöte som
EU-ländernas stats- och regeringschefer ska hålla 20046. I konventet sitter representanter för
medlemsländerna och kandidatländernas stats- och regeringschefer, deras nationella
parlament, företrädare för Europaparlamentet samt för Kommissionen7. Konferensen ska
föreslå förändringar i EU:s grundläggande fördrag. I juni 2003 ska arbetet avslutas.
Sveriges regering har etablerat EU-2004 kommittén och tagit initiativ till EU-stafetten där
man bland annat kan söka bidrag till projekt som främjar en öppen debatt och ökad kunskap
om EU:s framtidsfrågor8.
Berättelse för år 2002
I anslutning till ambitionen att föra Europa närmare medborgarna har en rad projekt startats
inom det europeiska samarbetet. Ett av dessa har som syfte att öka debatten och kunskapen
om EU:s framtid i fem europeiska regioner som erhåller Mål 1 stöd. Norrbotten och
Västerbotten kommer under hösten 2002 att delta i projektet ”Bringing Europe to You”
genom att arrangera fyra seminarier runt om i länet. En representant från Europeiska
kommissionen ställs till förfogande för att bidra med grundläggande EU-kunskap och
målgruppen kommer i första hand att vara studenter och politiker.
Svenska kommun- och landstingsförbundet bevakar denna fråga. Inga röster har höjts i
regionen för att driva en linje som skiljer sig ifrån förbundet.
Under hösten 2002 kommer Hans Alldén från Kommissionens representationskontor i
Stockholm att besöka regionen och diskutera EU:s framtidsfrågor. Linda Björkehög,
6

Europeiska konventets hemsida http://european-convention.eu.int
Kommissionens hemsida om EU:s framtidsfrågor http://europa.eu.int/futurum/index_sv.htm
7
Svenska regeringen representeras av Lena Hjelm-Wallén och riksdagen av Sören Lekberg och Göran
Lennmarker.
8
EU 2004 kommittén i Sverige http://www.eu2004.se/extra/tools/parser/index.cgi?url=/html/parse/index_ie.html
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praktikant på kontoret i Luleå kommer att skriva en rapport om hur regionen arbetar med
framtidsfrågorna samt arrangera en workshop med studenter från Rumänien i början av 2003.
Planer för år 2003
Intressebevakning
NORTH SWEDEN bevakar utvecklingen inom Konventet och fokuserar särskilt de initiativ
som idag diskuteras rörande regionernas roll i det framtida Europa. Det innefattar också att
följa det arbete som Svenska Kommun- och landstingsförbundet och regionkommittén
bedriver samt att delta i aktuella seminarier och konferenser.
5.2 DEN FRAMTIDA REGIONALPOLITIKEN
Bakgrund
Ekonomisk och social sammanhållning är en av hörnstenarna i det Europeiska samarbetet
med målet att skapa ett territoriellt sammanhållet Europa utan regioner som släpar efter
ekonomiskt och socialt. Den förestående utvidgningen av Europeiska unionen från 15
medlemsstater till 25 eller 27 kräver genomgripande förändringar av både politiken och
arbetsformerna . För att ge en bild av vad detta innebär kan nämnas att unionens befolkning
ökar med 28 %, total BNP ökar med 18 % samtidigt som BNP per capita minskar med 11 %.
Det medför att de regionala klyftorna ökar kraftigt, något som också ställer nya krav på den
framtida sammanhållningspolitiken.
Debatten om EU:s framtida regionalpolitik och dess utformning har intensifierats under 2002.
Kommissionen presenterade under första halvåret en uppdatering av den andra
sammanhållningsrapporten (2001)9 ’Första lägesrapporten om ekonomisk och social
sammanhållning’(2002)10. Vidare har man från Kommissionen initierat ett antal studier med
syfte att ta fram underlag till den tredje sammanhållningsrapporten som presenteras i början
av 2004. Den tredje sammanhållningsrapporten skall ytterligare konkretisera prioriteringar
och procedurer i anslutning till implementeringen av strukturfondsstöd. De förhandlingar
rörande den framtida sammanhållningspolitiken som inleds mellan medlemsstaterna under
2004 kommer i allt väsentligt att ta sin utgångspunkt i de rekommendationer Kommissionen
presenterat i den tredje sammanhållningsrapporten.
Ett intensivt arbete pågår i dag runt om i Europa för att försöka påverka innehållet i
sammanhållningsrapporten och utgången av de kommande förhandlingarna. Viktigt i detta
arbete är också att söka allianser med regioner och nätverk av regioner med liknande intressen
som norra Sverige.
9

Den andra sammanhållningsrapporten presenterades i januari 2001 finns tillgänglig på DG Regios hemsida,
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/contentpdf_en.htm
10
Första lägesrapporten om ekonomisk och social sammanhållning,
http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/interim1_en.htm
8
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Den framtida regionalpolitiken debatterats i regionen framförallt inom ramen för
EuropaForum, där politiker från kommuner och landsting i de fyra nordligaste länen möts
varje halvår.11 I samband med forumet i Lycksele i oktober 2001 antogs ett positionspapper
och forumet tillsatte en politikergrupp och en tjänstemannagrupp för att arbeta vidare med
frågan. Betydelsen av ett fortsatt strukturfondsstöd till regionen är en högt prioriterad fråga.
Argumenten för fortsatt strukturfondsstöd är de problem och utmaningar, som uppkommer till
följd av avfolkning och extrem glesbygd. Ett sådant exempel är kostnaderna för att
upprätthålla samhällservice. Regionens perifera läge innebär långa avstånd till nationella och
internationella marknader och därmed ekonomiska merkostnader och försvagad konkurrens
kraft. Det är i sammanhanget viktigt att visa på de mervärden stöden medfört för Europa. Det
är därför viktigt att visa på goda exempel från tidigare genomförda strukturfondsprojekt. Att
hävda att man skapar mervärden för Europa och samtidigt inte visa dessa, är en ohållbar
position.
Berättelse för år 2002
NORTH SWEDEN har tagit del i processen sedan lanseringen av den andra
sammanhållningsrapporten och etablerat kontakter med andra regioner med gemensamma
intressen samt ansvariga vid DG Regio. Några aktiviteter:
•

Kari Marklund, Lorentz Andersson och Inge Andersson uppvaktade Jean Charles
Leygues, direktören ansvarig för utformandet av den framtida regionalpolitiken vid
DGRegio .

•

I april 2002 anordnade NORTH SWEDEN ett seminarium på temat: ”Strukturfonder
som ett hjälpmedel för att motverka avfolkning.” Som medarrangörer syntes förutom
den spanska regionen Castilla y León, de brittiska regionerna, Wales och Highlands
and Islands, Mid Sweden, Mellansveriges regionkontor i Bryssel samt norra Finland.
Regionerna belyste utifrån olika perspektiv de specifika problem som glesbygd och
avfolkning ger upphov till. Det kanske viktigaste resultatet var att detta är ett
europeiskt problem och delas av ett flertal regioner.12

•

I maj deltog representanter från regionen i Kommissionens tekniska seminarier kring
den framtida sammanhållningspolitiken.

11

Se EuropaForum hemsida, http://www.europaforum.nu, där finns tillgång till positionspapper och
handlingsplan för 2002-2003.
12

En sammanfattning av seminariet finns tillgänglig på NORTH SWEDEN:s hemsida
9
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•

Vid EuropaForum i juni 2002 i Sundsvall enades politikerna om EuropaForums
framtida inriktning med utgångspunkt i det positionspapper som antogs i Lycksele i
oktober. Rapportörerna gavs i uppdrag att utarbeta en handlingsplan för arbetet under
2002-2003 vilken antogs i augusti. Följande fem områden har prioriterats; Ekonomisk
och social sammanhållning samt statsstödsregler, Öst-västliga kommunikationer,
Landsbygdsutveckling, Lissabonstrategin och den sociala agendan samt FoU och
innovationsfrågor.

•

NORTH SWEDEN har under våren deltagit i konferenser i Inverness och Orkney för
att dela med sig av erfarenheter av det arbete som bedrivits i norra Sverige i anslutning
till den framtida sammanhållnings politiken.

•

Anna Mari Ruisniemi har under sin praktik på NORTH SWEDEN i Luleå skrivit en
rapport med rubriken, ”Den nya regionalismen i Europa – En studie av Norrbottens
och Västerbotten ställningstagande till den Europeiska Unionens
sammanhållningspolitik”.

EuropaForum har under året etablerats även på den europeiska arenan och uppmärksammats
av både Kommissionen och andra regioner som en förebild för regional samverkan i syfte att
föra fram en regions intressen med hjälp av en gemensam strategi och position.
Planer för år 2003
Intressebevakning
Arbetet med att argumentera för ett fortsatt strukturfondsstöd efter 2006 förutsätter aktiviteter.
NORTH SWEDENs arbete på detta område samordnas till stor del med det arbete som
bedrivs inom EuropaForum.
I oktober 2002 anordnade Kommissionen en konferens om Europas Bergsområden till vilka
regionen räknas.13 Från regionen deltog Kari Marklund, Per Lavander, Inge Andersson, Ivar
Lidström och Lars Anders Baer. I samband med konferensen presenterades de första
resultaten från Kommissionens studie av Europas bergsregioner av Nordregio.
I anslutning till konferensen genomförde NORTH SWEDEN tillsammans med
EUROMONTANA, CPMR och de nordfinska regionkontoren en presentation under rubriken
”Områden med permanenta geografiska och naturliga handikapp”, till vilka bergsområden,
öar och glest befolkade områden räknas.

13

Alla områden norr om 62 :a breddgraden inkluderas i Bergsområden.
10
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Syftet med strukturfondsmedel är att inte enbart skapa nyttigheter i den egna regionen. Nyttan
skall ha en europeisk dimension. För att visa detta måste fler strategier och framgångsrika
projekt visas på europeiska konferenser.
Kompetens och strategiutveckling
De argument som förts fram från norra Sverige med gleshet, kallt klimat och perifert läge
måste åskådliggöras och underbyggas ytterligare med kvantifierade mått på hur detta påverkar
regionen ekonomiskt. Samtidigt måste de gjorda strukturfondssatsningarnas europeiska
mervärde påvisas
I samarbete med Glesbygdsverket, ITPS och länsstyrelserna skall ytterligare material
framtagas.
NORTH SWEDEN planerar under början av 2003 ett gleshetsseminarium med syfte att öka
medvetenheten och kunskapen om effekter av extrem gleshet.

5.3 NORDLIG DIMENSION, BARENTSPOLITIKEN OCH EU:S UTVIDGNING
Bakgrund
Norrbotten och Västerbotten har historiskt sett en lång tradition av öst-västligt samarbete
inom Barentsregionen. Sedan 1993 har samarbetet formaliserats inom ramen för Barents Euro
Arctic Council och Barents Region råd där den regionala nivån har fått en betydande roll.
Barentspolitiken har från Svenska regeringens sida betraktats som en del av Östersjöpolitiken
vilket i många fall inneburit att de norra delarna kring Östersjön och samarbeten med
exempelvis nordvästra Ryssland ej givits stor uppmärksamhet. I samband med den andra
Östersjömiljarden och etableringen av ett antal Interreg-program i regionen fick
Barentsregionen och dess politik ökad uppmärksamhet.
Barentsregionen som en del av en utvidgad Östersjöregion anses ha stor potential för en
framtida positiv ekonomisk utveckling. Ett annat motiv för engagemang i regionen är
närheten till de miljö och kärnsäkerhetsproblem som råder exempelvis på Kolahalvön.
Verksamheten inom Barentssamarbetet i regionen har varit omfattande inom de flesta
samhållsområden och involverat en mängd aktörer såsom länsstyrelserna, landstingen,
kommunförbunden, näringsliv, universiteten och frivilligorganisationer. I syfte att få till stånd
en samordning av verksamheten i samband med Sveriges ordförandeskap i Barentsrådet har
UD placerat ut två tjänstemän i regionen. Det har framförallt bidragit till ökade kontakter och
samordning med den nationella nivån.
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Nordlig Dimension är EU:s policy för Norra Europa. Initiativet kom 1997 från den finske
statsministern Paavo Lipponen med syfte att öka intresset för de nordligaste delarna av
Europa. Initiativet uppmärksammades av Kommissionen som antog en EU policy för Norra
Europa. En handlingsplan presenterades 2001 med fokusering på områden som; 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 ungdomssamarbete.
Nordlig Dimension tilldelades inte någon egen budgetlinje från EU istället skall en ökad
samordning av befintliga finansieringskällor som Interreg, TACIS och Phare uppnås. Det har
visat sig vara svårt, projektverksamhet har uteblivit och Nordlig dimension har ofta kritiserats
för avsaknad av konkret innehåll.
Efter ett svenskt initiativ i har ett särskilt miljöprogram inom ramen för Nordlig dimension
upprättats. Motivet är framförallt de allvarliga miljö- och kärnsäkerhetsproblem som finns i
området, i synnerhet i nordvästra Ryssland. I anslutning till Northern Dimension
Environmental Partnership upprättades en stödfond sommaren 2002 där bland andra Sverige,
Finland, Norge, Ryssland och Kommissionen anslog medel. Detta är det första konkreta
exemplet på att man lyckats allokera finansiering till verksamheter inom ramen för Nordlig
dimension14.
Under 2002 och 2003 kommer Kommissionen att utveckla den andra handlingsplanen för
Nordlig Dimension, som skall träda i kraft från och med 2004. I det utkast som tagits fram
föreslås ytterligare en fokusering inom Nordlig Dimension och tydligare prioritering av miljöoch kärnsäkerhetsfrågor, gränsöverskridande samarbete och samarbete inom rätts- och
polisområdet.
Berättelse för år 2002
NORTH SWEDEN har gjort en bakgrundsbeskrivning av Barentssamarbetet samt gjort en
sammanställning över tillgängliga EU-finansieringsmöjligheter.15
NORTH SWEDEN deltog i konferensen Nordlig Dimension – Framtid i Barentsregionen som
anordnades i av Länsstyrelsen i Luleå i februari.
På Kari Marklunds initiativ deltog NORTH SWEDEN i en konferens i Barcelona på temat
den Nord - Sydliga dialogen. Syfte med initiativet är att öka erfarenhetsutbytet och
kontakterna mellan Norra Europa i det här fallet Östersjöregionen och Medelhavsområdet.

14

För mer information om Northern Dimension Environmental Partnership se
http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/ndep/index.htm#back
15
Rapporterna finns att tillgå på North Swedens hemsida, www.northsweden.se/ barents
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NORTH SWEDEN har bevakat den utveckling som skett inom Barentssamarbetet i regionen
och välkomnar den utredning som presenterades under våren av UD, där brister på
samordning påpekades. NORTH SWEDEN ansågs ha en viktig roll i samarbetet och
samordningen kring dessa frågor.
Under maj månad besökte en grupp parlamentariker Kolahalvön under ledning av Per Arne
Arvidsson, Europaparlamentariker från regionen. NORTH SWEDEN bistod i planeringen av
resan.
EU:s utvidgning ger möjligheter att sälja tjänster till kandidatländerna. I planerna för 2002
ingick att i samarbete med regionens aktörer finna sätt att nyttja denna möjlighet.. Både
offentlig sektor och privata konsulter har en marknad. Trots kontakter med
näringslivsorganisationer, ALMI, landstinget i Västerbotten och andra har aktiviteten varit
låg. Som ett led i ansträngningarna har Hanna Pettersson skrivit en rapport om markförstöring
i de baltiska staterna samt Polen. Syftet är att regionens företag och forskare inom
marksaneringsområdet skall få uppslag för kommersiella satsningar i området. Se kap 5.6. De
tänkta aktörerna är de företag som ingår i projektet marksanering vid Umeå Universitet.
Skall ytterligare initiativ tas inom detta område krävs att någon organisation med tillräcklig
kompetens och resurser prioriterar denna tjänsteexportaktivitet.
Planer för år 2003
Intressebevakning
NORTH SWEDEN avser att följa arbetet med den nya handlingsplanen för Nordlig
dimension.
Kompetens- och strategiutveckling
Kommissionens arbete med en andra handlingsplan och det Danska ordförandeskapet har tagit
initiativ för att återinföra Nordlig dimension på den europeiska arenan.16 Mot denna bakgrund
planerar NORTH SWEDEN tillsammans med Mid Sweden och de finska regionkontoren,
East Finland EU Office och European North Lapland- Oulu att genomföra ett seminarium på
temat Northern Dimension works – Challenges and success stories on Interregional
cooperation in Northern Europe. Syftet är att visa på goda exempel på interregionalt
samarbete samt att bidra till debatten.
Verksamheten i regionen inom Barentssamarbete är omfattande. Det finns dock en tydlig brist
på samordning av verksamheterna och i de flesta fall ingen europeisk Nordlig dimension på
16

Ett ministermöte om Nordlig dimension hölls på Grönland i september inom ramen för det Danska
ordförandeskapet. Där belystes bland annat den arktiska dimensionen av Nordlig dimension.
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arbetet. NORTH SWEDEN har för avsikt att genomföra ett seminarium i regionen under
kommande år med syfte att visa upp ett större antal projekt inom vissa utpekade områden, öka
medvetenheten om möjligheterna att nyttja EU:s policy Nordlig Dimension för sina syften
samt stärka fokuseringen på den nordliga Nordliga Dimensionen med särskild bäring på
Barentssamarbetet och den arktiska regionen.
Program och projektbevakning
NORTH SWEDEN skall framöver bevaka Northern Dimension Environmental Partnership i
avsikt att undersöka möjligheterna för regionen att aktivt delta i planering och genomförande
av de projekt som man prioriterar att finansiera. En informationsinsats i regionen om vilka
framtida möjligheter detta eventuellt kan ge planeras också.
NORTH SWEDEN avser att bevaka de nya program inom Tacis som fokuserar
institutionsuppbyggnad och det civila samhället där stora möjligheter finns att delta för
offentliga aktörer i regionen.

5.4. MILJÖ
Bakgrund
Den svenska miljölagstiftningen styrs i hög grad av EU:s lagstiftning. Aktiviteten är hög.
Detta gäller i några för oss viktiga näringsgrenar, såsom mineralindustrin samt pappers- och
skogindustrin. Dammar och deponier är ett av EU prioriterat område. Den svenska
mineralindustrin är aktiv inom denna sektor. Återvinningsdirektivet som behandlas i
Europaparlamentet under 2002 har stor betydelse för pappersindustrin. De svenska
branschorganisationerna har prioriterat dessa frågor.
Det regionala miljöarbetet inom EU är omfattande. Under 2001 inbjöd Kommissionen
regionerna att deltaga i etablerandet av ett nätverk för att förbättra dialogen. Detta kallas idag
EPRO (Environmental Platform for Regional Offices) och förser bl.a. Kommissionen med
förslag på tekniska experter, som kan ingå i arbetsgrupper. 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 ENCORE som en följd av
Valenciabeslutet. De svenska storstadsregionerna har initierat ett annat nätverk, som samlas
varannan månad och idag omfattar Sveriges samtliga regioner. Detta har gott samarbete med
bl.a. svenska representationen. Norra Sverige har inga sakkunniga som deltager i detta arbete.
NORTH SWEDEN rapporterade redan i december 2000 att norra Sveriges särart med gles
befolkning och kallt klimat ej tillräckligt beaktas i EU:s lagstiftningsarbete. Flera andra
svenska regioner har på motsvarande sätt noterat att deras dialog med Bryssel är svag.
Svenska Kommunförbundet följer exempelvis bara ett begränsat antal frågeställningar. Detta
14
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gäller i synnerhet frågor som ej bevakas av näringslivets olika branschorganisationer. Avfall,
vatten och avloppsfrågor är typiska frågor som behöver mer uppmärksamhet.
Regering har tillsatt en utredning “EU-prioriteringar för att nå miljömålen”. Den lämnade sitt
betänkande i oktober 2002.17 Utredningen föreslår en rad åtgärder som väl överensstämmer
med vår och andra regioners önskemål. Bl.a. föreslås ”att en särskild studie görs om hur det
nationella samarbetet fungerar mellan lokal, regional och central nivå. Kommissionens
tematiska strategier för resurs- och avfallsfrågor föreslås som pilotprojekt för studien”
Dessutom föreslås högre aktivitet för att tidigt fånga upp frågorna, tillsättande av fler
nationella experter samt tillsättandet av beredningsgrupper.
Berättelse för år 2002
Under 2002 har en rad möten hållits med representanter från bl.a. länsstyrelser och
kommuner. Syftet har varit att öka intresset och finna former för det framtida samarbetet.
Planer för år 2003

Intressebevakning
Mot denna bakgrund konstateras att Norra Sveriges särart inte beaktas tillräckligt inom EU:s
miljölagstiftning. Under hösten 2002 arbetar två praktikanter vid Brysselkontoret. Dessa skall
bl.a. sammanställa PM om regionens särart, EU:s lagstiftningsprocess samt lämna ett förslag
till vidare aktiviteter för att förbättra bevakningen. Syftet är att regionen skall bli en aktivare
part i EU:s olika miljöaktiviteter i synnerhet avseende lagstiftningsfrågor.
5.5 KOMMUNIKATION
Bakgrund
Vitboken om den framtida transportpolitiken utkom i september 200118. Transporterna ökar i
Europa och det finns ett flertal problem som måste elimineras för att säkerställa ett långsiktigt
hållbart transportsystem. Det är för många som dör i trafiken och miljöpåverkan är för stor.
Det finns en obalans i de olika transportslagen och en obalans mellan framkomlighet i
Centraleuropa och randområdenas möjlighet att nå de centrala marknaderna.

17

<http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/intnatio/eu/eudok/620-5250.pdf> eller sammanfattningen
<http://www.naturvardsverket.se/dokument/omverket/intnatio/eu/eudok/svensksam.pdf>
18

Vitboken om transporter

http://europa.eu.int/comm/energy_transport/sv/lb_sv.html
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Kommissionsinitiativet Marco Polo ska verka för att föra över transporter från väg till järnväg
och sjöfart19. Programmet kommer att gälla 2003-2007 och föreslås en budget på 155 miljoner
€ och har tre huvudområden:
• Startstöd till nya godstrafiktjänster som inte går på väg (trafikomställning)
• Startstöd till godstrafiktjänster eller godstrafikanläggningar av strategiskt europeiskt
intresse (katalysatoråtgärder)
• Främjande av samarbete på godslogistikmarknaden (samarbetsåtgärder)
Det har kommit ett nytt förslag från DG Taxation om en ny skatt på handelsdiesel. Accis för
handelsdiesel föreslår Kommissionen ska gälla från 1 januari 2003 på 350 € per 1000 liter20.
Detta är ett lovvärt initiativ att harmonisera skatter och avgifter för landsvägstransporter i hela
EU. Nackdelen är att detta bara är en dellösning, som kan missgynna Sverige i synnerhet vår
region. Kommisions väntade förslag vad gäller kilometerskatt kan i hög grad påverka
regionen negativt.
Under 2003 kommer en stor utredning påbörjas, som ska kartlägga de transportkorridorer som
är av europeiskt intresse21. Kommissionen har huvudsakligen identifierat trängsel som ett
problem, men ett arbeta pågår där NORTH SWEDEN deltar för att visa att även långa avstånd
är ett problem eller geografiska barriärer.
Under 2003 kommer även Kommissionen att göra en utredning om hur TINA, som är det
utpekade strategiska transportnätet för kandidatländerna, och TEN ska kopplas ihop samt hur
de olika finansieringssystemen skall användas.
Prissättningsdirektivet, som syftar till att öka kostnaderna för landsvägstrafiken, bereds f.n.
inom Kommissionen. Detta är ett område som kräver bevakning från de perifera områdena i
Europa.
Flyget har stor betydelse för vår och andra perifera regioner.
Berättelse för år 2002
Botniabanans prövning av DG Enviroment avseende de olika dragningarna genom Natura
2000 området söder om Umeå pågår. Kommissionens beräknas ge sitt yttrande under hösten
2002. NORTH SWEDEN har assisterat länsstyrelserna, de berörda kommunerna och
Banverket i detta arbete.

19

Marco Polo programmet
http://europa.eu.int/comm/transport/themes/land/english/lt_28_en.html
Förslag till accis på diesel
http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/proposals/taxation/diesel/en.pdf
21
Upphandlingsunderlag för revideringen av TEN-T
20

http://ted.eur-op.eu.int/udl?request=Seek-Deliver&language=sv&docid=148646-2002
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Under året har Norrbotniabanans projektgrupp tagit fram material avseende den
samhällsekonomiska nyttan, som visat sig högre än vid tidigare studier. En förstudie tas fram
för att underlätta Banverkets arbete och beräknas vara klar hösten 2003. Enkätundersökningar
har också visat att utbyggnaden har ett starkt stöd hos politiker i Norrbottens och
Västerbottens kustland. Norrtåg, som är en sammanslutning av flertalet aktörer i Norrland, har
prioriterat byggandet av Norrbotniabanan i sitt arbete. Byggandet av Norrbotniabanan har
tagits med i regeringsdeklarationen 2002. Jeanette Nilsson ingår i Norrbotniabanans
styrgrupp.
E-12 blev ej föreslagen av Sverige att delta i den begränsande översynen som gjorts under
2002. Omfattande arbete har lagts ner på att förbereda ett positionspapper och nå politisk
enighet under året.
Upprätthållandet av Kvarkentrafiken har prioriterats av Kvarkenrådet under året. Finska
Regeringen har gjort utredningar om fortsatt stöd till passagerartrafiken mellan Umeå-Wasa.
Finska Regeringen har tagit beslut om att fortsätta ge stöd till trafiken och svenska
regeringskansliet utreder frågan under hösten.
Planer för år 2003
Intressebevakning
Under perioden planeras bevakning av bl.a. av prissättningsdirektivet (bl.a. skatt på
handelsdiesel och kilometerskatt) och den framtida revideringen av TEN-T, samt utredningen
av de 25 internationella korridorerna samt utredningen om hur de olika finansiella
instrumenten kan samverka för att uppnå de transportpolitiska målen. Det kräver omfattande
samverkan inom regionen och med regeringskansliet och bl.a. Europaparlamentariker.
Dessutom krävs samverkan med CPMR22 och AER23
På Brysselarenan planeras informationsaktiviteter kring de olika gränsöverskridande
infrastrukturprojekten i norra Europa. Bl.a. om järnvägsvagnarna som förbereds för trafik med
spårviddsväxling.
Under vintern 2003 ska en konferens om framtids transportkorridorer och
prissättningsdirektivet genomföras i regionen.
Ett seminarium planeras med de transportkorridorer och andra transportaktiviteter som sker
inom Interreg där vår region är representerad att genomföras i regionen samt att göra en
presentation i Bryssel senare under året.

22
23

CPMR hemsida http://www.cpmr.org/
AER hemsida http://www.are-regions-europe.org/
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Under våren 2003 ska ett uppföljningsseminarium i Bryssel genomföras för att presentera
Norrbotniabanan till en vidare cirkel än det som genomfördes 2002.
Inom ramen för EuropaForum och har påbörjats förberedelse för att öka kunskapen om
revideringen av TEN-T och hur samverkan ska ske för att nå bästa möjlig resultat. Ett
positionspapper från norra Sverige har tagits fram och kommer att utvecklas ytterligare inom
ramen för EuropaForum under våren.
Flygfrågor kommer att bevakas. Aktiviteten beror på om Kommissionen initierar några
särskilda aktiviteter eller om regionens aktörer presenterar några förslag.
Åsa Öqvist som är praktikant på Luleåkontoret kommer att skriva en rapport om hur EU:s
transportpolitik påverkar regionen
5.6 INDUSTRIELL FÖRNYELSE OCH STRUKTUROMVANDLING SAMT
FORSKNING
Bakgrund
Regionen är den av Europas regioner som haft svagast 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.
Samtidigt har regionen synnerligen goda förutsättningar för en av framgångsrik
strukturomvandling. En väl utbyggd forskningsinfrastruktur; med tre universitet, en mängd
forskningsinstitut och världsledande företag med egen forskning ger tillsammans med ovan
nämnda kraftfulla resurser från EU:s strukturfonder huvudingredienserna i de goda
förutsättningarna. Vår region placerar sig exempelvis som nummer 13 i Europa när det gäller
patent per capita24. Trots att åtgärder sätts in för att vi skall få behålla viss
strukturfondsfinansiering även efter 2006 är det troligt att regionen kommer att bli allt mer
beroende av alternativa finansieringskällor.
Berättelse för år 2002
För att på ett effektivt sätt tillvarata ovanstående delvis outnyttjade potential på europeisk nivå
krävs en fokusering. Inom till exempel mineral-, bioteknik-, telemedicin- och
järnvägsforskningsområdet finns redan idag mer eller mindre etablerade strategier för detta
men mer arbete krävs inom dessa och andra områden. NORTH SWEDEN deltar i regionens
strategiutvecklingsarbete på många nivåer. Bland annat har NORTH SWEDEN under året
24

http://www.europa.eu.int/rapid/start/cgi/guesten.ksh?p_action.gettxt=gt&doc=STAT/02/31|0|RAPID&lg=EN&di
splay=
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deltagit i arbetet med tillväxtavtalet i Västerbotten, speciellt avseende området forskning.
NORTH SWEDEN har också tillsammans med andra samarbetat med den nybildade
Bioteknikföreningen i dennas strategiutveckling.
Under året har en rad program och projekt startats för en större integration mellan länen. Det
av EU finansierade programmet Regionerna i den nya ekonomin inom de Innovativa
åtgärderna har haft sina ansökningsomgångar och fördelat tillgängliga medel i regionen.
Umeå universitet och Luleå Tekniska universitet har med Uminova Center som projektägare
kommit igång med det Mål 1-finansierade projektet Joint Contact Point, JCP. Projektet syftar
till att stärka regionens möjligheter att tillgodogöra sig finansiering från EU:s sjätte
ramprogram för forskning och utveckling. NORTH SWEDEN deltar i styrgruppen för JCP
och samarbetar på flera nivåer med projektet. I februari besökte en delegation med
representanter från näringsliv, forskning och offentliga aktörer under ledning av
landshövdingarna Bryssel för att presentera strategier och projektidéer för Kommissionen.
Detta uppskattades, speciellt på grund av gruppens sammansättning från olika
samhällssektorer.
Beslutsgruppen för Mål 1 Norra Norrland har på förslag av NORTH SWEDEN under året
antagit riktlinjer för utveckling av den europeisk dimension i strukturfondsarbetet. Exempel
på vägar för projektägare att uppnå detta är bland annat: att visa hur projektets inriktning
överensstämmer med EU:s policyutveckling, att etablera internationella referensgrupper, att
finna parallellprojekt i Europa för erfarenhetsutbyte, att delta i olika europeiska nätverk
och/eller att involvera kandidatländerna i aktiviteter som initieras i vår region. DG Research
och DG Regio har förutskickat en framtida möjlighet att kombinera finansiering från sjätte
ramprogrammet med strukturfondsfinansiering. Beslut förväntas inom kort och NORTH
SWEDEN följer ärendet.
Gabriel Högberg, praktikant vid NORTH SWEDEN har sammanställt en rapport om de
upplevda problemen med strukturfonderna25. Som en uppföljning planeras en studieresa
initierad av näringslivsorganisationerna till någon region som hanterat problematiken
annorlunda. En dialog har tillsammans med FR och Handelskamrarna startats med
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. Målsättningen är att hitta gemensamma projekt samt att
utbyta erfarenheter på områden som strukturfondshantering och lobbyaktiviteter.
Norrlandsfonden har under året fortsatt arbetet med att utröna möjligheter att finna riskkapital
till regionen genom EU:s olika program. Bl.a. utreder NUTEK och näringsdepartementet
möjligheten att nyttja strukturfondsmedel.
Ett förslag till samarbetsformer med IT-sektorn har tagits fram och testas på IT branschrådet i
Luleå. Dialogen förväntas fortsätta under resten av året samt under 2003.

25

Detta dokument var under året det mest nedladdade dokumentet från hemsidan.
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Med anledning av EU:s nya turisminitiativ26 har NORTH SWEDEN inlett arbetet för en
regional strategiutveckling på området. Målet är att etablera en fruktbar dialog med EU kring
turismfrågor. Bland annat hålls ett rundabordssamtal med regionala branschföreträdare för att
utröna hur en sådan dialog kan se ut samt hur vi kan stimulera ytterligare samarbete
internationellt och över länsgränserna.
Inom mineral- och bergindustrin har sedan flera år pågått ett arbete med att etablera en
gemensam forsknings- och utvecklingsstrategi. Luleå Tekniska Universitet, LKAB, Boliden,
Gruvföreningen samt Skellefteå, Malå och Gällivare kommuner är några av 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 område. Att anknyta dessa projekt till de
internationella nätverken står väl i överensstämmelse med EU:s strategier. Under 2002 har
arbetet accelererat då sjätte ramprogrammet ger nya möjligheter. Bl.a. genomfördes en
konferens under oktober 2002 i Bryssel där regionen och NORTH SWEDEN var en av
värdarna. Den andra var EMIREC, som är den europeiska mineralindustrins
forskningsorganisation.
Rapporten Skogsnäringen & EU, skriven av Therese Andersson praktikant vid NORTH
SWEDEN, har presenterats på konferensen Skogsindustrins framtid 2, under närvaro av
ledningarna för bland andra Skogsindustrierna, SCA och Kappa. Tillsammans med IS Pite
planeras under 2003 Skogsindustrins framtid del 3 med ett mer internationellt fokus.
Planer för år 2003
Intressebevakning
NORTH SWEDEN avser att verka för att regionens näringsliv mer aktivt påverkar EU:s
policyarbete samt i högre grad deltar i EU-finansierade projekt. För att underlätta detta arbete
kommer NORTH SWEDEN bland annat att fortsätta att bidraga till
näringslivsorganisationernas omvärldsbevakning.
NORTH SWEDEN kommer också att stimulera andras deltagande i olika internationella
aktiviteter. Exempelvis genom att deltagande i arbetsgrupper inom specifika ämnesområden
samt presentationer av goda exempel från regionen på den europeiska arenan.
NORTH SWEDEN kommer att arbeta med FoU-frågor inom EuropaForums ram se kapitel
5.2

26

EU har inget direkt mandat att arbeta med turism dock gäller att stora resurser inom sammanhållningspolitiken
satsas inom denna sektor samt att i Europa är drygt 10% av den arbetande befolkningen sysselsatt inom denna
sektor. Den har ju extra stor betydelse i glesa och perifera områden.
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En förstudie görs av SLU för etablerandet av en nationell expert för skogsfrågor vid
Kommissionen. NORTH SWEDEN kommer att stödja arbetet på olika nivåer.
Som ett led i ansträngningarna att sälja tjänster till ansökarländerna har Hanna Pettersson
skrivit en rapport om markförstöring i de baltiska staterna samt Polen. Syftet är att regionens
företag och forskare inom marksaneringsområdet skall få uppslag för kommersiella satsningar
i området. Se kap 5.3
En rapport om hinder för småföretagande – jämförelse norra Sverige och Finland, håller på att
färdigställas av Agneta Sörman, praktikant vid Umeåkontoret våren 2002.
Kompetens- och strategiutveckling
Idag har exempelvis Luleå Tekniska Universitet administrativa rutiner som hämmar
utvecklingen av nya EU-finansierade FoU-projekt från sjätte ramprogrammet. NORTH
SWEDEN deltar i dialogen kring dessa förhållanden
NORTH SWEDEN har i samråd med flera huvudmän stimulerat en diskussion om en regional
FoU-strategi. Syftet är att fokusera regionens resurser för att bli starkare både som
utvecklingsregion och projektpartner samt att ge regionen en tydligare profil på den
europeiska arenan. Arbetet som skall involvera avgörande aktörer – universitet,
forskningsinstitut, näringsliv och offentlig sektor - bör leda till koncensus i regionen och kan
därmed inte hastas fram. Fram till att denna strategi färdigställts avser NORTH SWEDEN
fortsätta strategiutveckling inom utvalda områden.
Program- och projektbevakning
NORTH SWEDEN kommer att stödja det arbete som utförs av Luleå Tekniska Universitet
och Umeå Universitets gemensamma projekt Joint Contact Point för att öka antalet
framgångsrika ansökningar inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling.
Inom mineralsektorn har områdena bioteknisk lakning och recycling identifierats som
intressanta för större utvecklingsprojekt.
5.7 ÖVRIGT
Berättelse för år 2002
Informationsaktiviteter
NORTH SWEDENs hemsida
Under året har speciella näringslivssidor införts på NORTH SWEDEN:s
hemsida. Sidan har också kontinuerligt utvecklats både tekniskt och
innehållsmässigt.
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NORTH SWEDEN publicerar nu till exempel fortlöpande fördjupade artiklar
om framgångsrika projekt genomförda i regionen.
Övriga informationsaktiviteter
Samtliga politiska länsförbund har erbjudits möjlighet till information om
NORTH SWEDENs verksamhet och ett par har under året antagit erbjudandet.
NORTH SWEDEN planerar att utse årets EU projekt och presentera detta på ett
medialt sätt. Syftet är att stimulera intresset kring dessa frågor.
Utbildningsaktiviteter
En politikerutbildning kommer att påbörjas till våren 2003 med ca 20 politiker från
Norrbotten och Västerbotten.
Samarbete med andra regioner inom EU
NORTH SWEDEN har som tidigare prioriterat samarbetet med våra grannregioner: Detta kan
endast vara framgångsrikt om det bygger på ett samarbete mellan regionerna och inte enbart
på Brysselarenan. Inom den framtida regionalpolitiken pågår ett omfattande samarbete med
Jämtlands och Västernorrlands kontor i Bryssel – Midsweden. Samarbetet med Nordfinland
samt Nordnorge har fördjupats under 2002. Nordlands fylke överväger att placera en person
på NORTH SWEDEN:s Brysselkontor.
I övrigt har de viktigaste samarbetspartnerna under perioden varit EUROMONTANA, som
representerar EU:s bergsregioner samt CPMR:s ö-delegation.
Transnationell verksamhet
Under perioden har denna utvecklat sig väl. I synnerhet kring universiteten. Joint Contact
Point, det gemensamma utvecklingsprojektet, utvecklar strategier och kompetens. De
Innovativa ätgärderna ger också upphov till fler internationella kontakter och projekt (se kap
5.6). De olika Interreg-programmen ger på samma sätt effekter. I dessa är dock NORTH
SWEDEN aktivitet låg. Flera av regionens konsulter har etablerat ökad internationell
verksamhet med EU-finansiering. Samtidigt som kontakterna mellan dem och de potentiella
konsultköparna kan utvecklas. Norra Norrlands Projektledarförening bidrar med bl.a.
seminarier
Jämställdhet
I regionen finns stort intresse och kompetens kring dessa frågor. Avsikten är att identifiera
aktörer och förstärka nätverket samt att assistera vidareetableringen på den europeiska arenan.
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Planer för år 2003
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.
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6. BUDGET för NORTH SWEDEN år 2003
Gäller kontoren i Bryssel, Norrbotten och Västerbotten.
Intäkter
Bidrag enligt samarbetsavtal
Totala intäkter samtliga kontor

5 900 000
5 900 000

Kostnader
Personalkostnader
Löner/sociala avgifter
Resekostnader
Utbildning

3 540 000
2 900 000
600 000
40 000

Övriga rörelsekostnader
Lokalhyror
Konsulter
Stipendier, priser, gåvor
Telefon, fax, porto
Informationsverksamhet (webbplats)
Representation, konferenser
Datorkostnader
Tidningar/Medlemsavgifter
Kontorsmaterial/omkostnader
Inventarier
Övrigt

2 360 000
480 000
450 000
220 000
110 000
250 000
260 000
250 000
40 000
150 000
100 000
50 000

Totala kostnader samtliga kontor

5 900 000
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Bilaga 1

ARBETSPLAN NORTH SWEDEN
november 2002
Observera att nedanstående plan översiktligt vill illustrera NORTH SWEDEN:s arbete och
endast innefattar de större arbetsuppgifterna. Planen ändras eftersom och är således ej statisk.
NORTH SWEDEN är som regel endast en bland många aktörer.
Område

Mål/Förväntat
resultat

Etablering på
den europeiska
arenan
Den framtida
regionalpolitiken

Några av
huvudaktörerna med
vilka vi arbetar
Långsiktigt förstärka
Politiker
möjligheten att påverka Administratörer
EU-arbetet
Näringslivsföreträdare
Försäkra om god
Politiker från regionen
tilldelning via
Näringslivet
strukturfonderna
Länsstyrelserna
2007-2013
EU-parlamentarikerna
Kommissionen
Regeringskansliet
Regionkommittén
Potentiella
partnerregioner m.fl.

Aktiviteter
•
•

Arrangera seminarier och etablera
regionens företrädare som talare och dylikt
Utbildning för politiker i regionen 2003

•
•
•
•
•
•
•

EuropaForum, utarbetat en handlingsplan för
2002-2003 utifrån tidigare positionspapper
EuropaForum, januari 2003, Östersund
Fortsatt deltagande inom olika ämnesområden i
tjänstemannagruppen från regionen
Bevakning av
möten/arbetsgrupper/konferenser
Gleshetsseminarium i Bryssel – framtagande
av kompletterande underlag om glesa områden
Bevaka Bergsutredningen och andra
utredningar kommissionen genomför
Uppföljning avfolkningsseminarium,
Spanien, jan 2003
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EU:s framtida
styrelseformer –
European
Convention

Bevakning av debatten Politiker på regional och
om en förbättrad
lokal nivå
demokrati inom och
Intresseorganisationer
reformeringen av EU: s
styrelseformer
Nya möjligheter för
lokal och regional nivå
att påverka och deltaga
i EU:s beslutsprocess

Nordlig
Dimension

Nyttja ett politiskt
utspel på EU-nivå för
regionens syften

Vitboken ”Styrelseformerna i EU” juli 2001
Svenska kommun- och landstingsförbundet
driver frågan
Regeringskonferensen 2004, fördragsförändringar
Bevakning av Konventet och de arbetsgrupper
som bildats, speciellt med avseende på regionernas
roll i det framtida Europa
Följa arbetet inom Regionkommittén
Fortsatt bevakning av möten och konferenser
• Seminarium i Västerbotten och Norrbotten
Bringing Europe to You
Debatter med hans Alldén på Universitetet,
Lanstinget, Länsstyrelsen, Strömbackaskolan samt
kommunalråden i Norrbotten

Alla huvudmän

•
•
•

•

•

Bevaka NDEP, Support Fund som
bildats med inriktning mot miljö och
kärnsäkerhetsfrågor
Nord-Syd samarbete samverkan för att
öka utbytet mellan Östersjöområdet och
Medelhavsområdet. Rapport våren 2003
Northern Dimension Works,
seminarium tills. med de finska
regionkontoren i Bryssel nov 2002 med
syfte att visa på den verksamhet som
bedrivs inom ramen för Nordlig dimension
Internationellt seminarium i regionen
våren 2003 där ytterligare projekt kan
presenteras och Kommissionen bjudas in
att delta
Översikt över projekt som bedrivits och
finansierats inom ramen för Nordlig
dimension i vår region.
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Kommunikationsf Nyttja de möjligheter Alla huvudmän
EU-medlemskapet ger Banverket,
rågor
Vägverket,
Luftfartsverket,
Bevaka TEN-T,
VITBOKEN

Delta i arbetsgruppsmöten för Botniabanan,
Norrbotniabanan, E12, Kvarken och andra viktiga
infrastrukturprojekt i regionen samt i arbetsgrupper
om transport i CPMR och AER
Följande seminarier planeras:
• Seminarium om transportkorridorer
och transportavgifter, _, våren 2003
•
Deltagande vid konferenser planeras:
• Kommissionens seminarium om
Prissättning av transporter, Bryssel, okt
2002
• DG Tren årliga transport konferens,
Barcelona, nov 2002

Ärenden:
Botniabanan
Norrbotniabanan
E 12
Kvarkentrafiken
Flygfrågor

•

AERs konferens om Spatial planning ,
Baranya, nov 2002

•
Transnationell
verksamhet

Utveckla regionens
kompetens kring
transnationell
verksamhet och
projekt

Alla huvudmän
Konsulter och enskilda
aktörer i regionen

•

•

Skapa ett forum för
utbyte av erfarenheter
mellan aktörer i
regionen

Nordlig Dimension transport arena
2010, Billund , nov 2002
Översikt av aktörer med erfarenhet av
transnationellt arbete, identifiera
ämnesområden, partners samt vilka
finansieringskällor som nyttjats
Internationell workshop i regionen med syfte
att utbyta erfarenheter samt att få möta
representanter från andra regioner i Europa
med motsvarande erfarenhet , mars 2003
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Miljöområdet
Två praktikanter i
Bryssel arbetar
särskilt med
frågan, hösten
2002

Öka förståelsen för
EU:s påverkan på
regionens miljöarbete

•

Miljömyndigheter på
kommunal och regional
nivå
Näringslivet

•
•

Öka möjligheterna att
i framtiden kunna
påverka lagstiftningen

•
•
•
•

Etablerat ett nätverk av berörda experter i
regionen
Information till miljömyndigheter på
hemmaplan
Kartlägga lagstiftningsprocessen på
miljöområdet
Beskrivning av regionens särart vad
gäller miljöförhållanden
Översyn av de miljölagstiftningsdirektiv
som berör regionen särskilt
Etablera en plan för regionens framtida
bevakning av miljöområdet i synnerhet
avseende lagstiftningsfrågor.
Möten och seminarium:

o Seminarium för miljö- och tekniska
Jämställdhet

Identifiera de som
arbetar med dessa
frågor och försöka
sätta in det i ett
europeiskt perspektiv

Länsstyrelserna,
Kommunerna, konsulter
och enskilda aktörer på
området

•
•

chefer i kommunerna, Arvidsjaur, 1920 november 2002
Etablera ett nätverk för Norrbotten och
Västerbotten
Internationell konferens med deltagare från
övriga Europa med fokus på Jämställdhet som
ett medel för att skapa regional utveckling
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Regionens
näringsliv och
EU
Se även övriga
sektorsområden
nedan

Verka för att
regionens näringsliv
mer aktivt påverkar
EU:s policyarbete

•
Näringslivet
Handelskamrarna
Företagarna

•
•

Verka för att
regionens näringsliv i
en högre grad deltager
i EU-finansierade
projekt
Bidraga till en
önskvärd
strukturomvandling/
industriell förnyelse
Nyttja internationella
erfarenheter

Mineralindustrin

Anslag till stora
projekt som leder till
att regionen får en
ännu strakare ställning
på den europeiska
forskningsarenan

LKAB
Boliden
Gruvföreningen
Luleå Tekniska
Universitet
Umeå universitet
Malå kommun
Gällivare kommun
Skellefteå kommun

•

Bioteknik

Utveckla regionens
bioteknikindustri &
göra den mer känd på
europanivå

Bioteknikföreningen
Universitetet i Umeå
VLL

•
•

Turism

Etablera en dialog
med EU kring
turismfrågor

ALMI Företagspartner
Turistbranschen

•

Rapport om hinder för småföretagande –
jämförelse norra Sverige och Finland
Uppföljning av rapport om problem i
strukturfondshanteringen. Studieresa med
näringslivsorganisationerna
Dialog med branschråden i Luleå
• Seminarium med internationell inriktning
om skogsfrågor våren 2003.
Samarrangemang med IS Pite och en
fortsättning på seminarium om EU:s
skogsstrategi i maj 2002
• Samarbetsprojekt och erfarenhetsutbyte
mellan LRF och FR/HK
• Deltagande i arbetet med Tillväxtavtalen
• Stimulera andras deltagande i olika
internationella aktiviteter. Ex. genom
arbetsgrupper i Bryssel inom specifika
ämnesområden
• Stöd till Norrlandsfondens utredning kring
riskkapital i regionen
• Riktad informationskampanj mot FR &
HKs medlemmar
Mineralkonferens i samarbete med EMIReC
för att etablera de olika forskningsverksamheterna , Bryssel 22-23 oktober 2002

Aktivt stöd till Bioteknikföreningen i Umeå
Deltagande på seminarier och konferenser
inom området, framförallt i Bryssel

Rundabordssamtal med regionala
branschföreträdare
•
Bredare information kring möjligheter till
finansiering och dialog
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IT-aktiviteter

Utveckla regionens
IT-industri & göra den
mer känd på
europanivå

•

IT Norrbotten
IT Västerbotten
InternetBay
IT-företagen
Universiteten

•
•

Anslag till stora
projekt
•

•
•

Forskning och
utveckling

Utveckla regionens
förmåga att delta i
ramprogrammen

Universiteten
NUS
Forskningsinstitut
Företag

Göra regionen mer
känd som
projektpartner

Presentera goda exempel från regionen på
den europeiska arenan
Ta hänsyn till IT-frågorna i den regionala
FoU-strategin eller utveckla en IT-strategi
Projektutveckling inom exempelvis
telemedicin, processindustrin och IT,
E-learning, samt E-demokrati
Utarbetande av handlingsplan för bl.a.
riktad information, partnersök,
utbildningsaktiviteter och praktikplatser i
Bryssel i samarbete med Luleås IT-branschråd
Byta medlemskapet i TRN mot ett i eris@
samt utnyttja detta
Deltagande i möten, konferenser och
seminarier i Europa och på hemmaplan

•
•
•
•
•
•

Inleda processen mot en regional
forskningsstrategi gemensam för AC och BD
Aktivt stöd till och samarbete med JCP
Deltaga i utvecklingen av universitetens
strategier för att nyttja EU:s
forskningsprogram
Följa upp EU:s initiativ om den regionala
dimensionen i forskning. Samfinansiering av
ramprogramsprojekt med strukturfondsmedel
Arbeta med FoU-frågor inom EuropaForums
ram
Deltaga i möten, konferenser och seminarier
i Europa och på hemmaplan. Bland annat:
- European Research 2002 Bryssel 11-13
november, 2002 – deltagande och separat
program för regional delegation
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