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INTRODUKTION 

North Sweden European Office (fortsatt kallat North Sweden) har Norrbottens 
och Västerbottens gemensamma uppdrag att bevaka regionens intressen i 
Europeiska Unionen. 

Med detta dokument redovisas hur North Sweden genomfört den 
verksamhetsplan som ägarrådet fastställde den 19 december 2007.   

1. BAKGRUND 

1.1 HISTORIK 

North Sweden startade sin verksamhet den 1 september 1997. Verksamheten 
har sedan starten drivits i projektform och är nu inne i sin tredje period, 
2004-2008. 

Huvudmännen var från starten Länsstyrelsen, Landstinget och 
Kommunförbundet i de båda länen samt Norrlandsfonden. Den 1 september 
2000 tillkom Handelskammaren och Företagarna i respektive län samt Umeå 
universitet och Luleå tekniska universitet.  

Utvärderingar har skett av de tidigare projektperioderna. Detta resulterade i 
att målet förtydligades och att huvuduppdraget koncentrerades till tre 
områden: program- och projektbevakning, kompetens- och strategiutveckling 
samt intressebevakning. Innevarande projektperiod har utvärderats under 
2007 och presenterats för ägarrådet den 19 december 2007.  

Vid ägarråd den 26 juni 2008 bestämdes om en ny projektperiod för tiden 
2009-2013 och ett måldokument för perioden fastställdes. 

1.2 UPPDRAGET 

North Sweden ska tillsammans med regionens aktörer påverka och driva 
frågor på Europaarenan som förbättrar förutsättningar för positiv utveckling i 
Norrbotten och Västerbotten.  

1.3 ORGANISATION 

North Sweden är ett projekt med Norrlandsfonden som projektägare. 
Uppdraget fastställs av huvudmännen vid ett årligt ägarråd och verksamheten 
leds av en styrelse med åtta ledamöter, dessa representerar huvudmännen. 

Styrelsen 2008: 
- Peter Hedman, Region Västerbotten, ordförande 
- Lars-Olov Söderström, Norrlandsfonden,  
- Pether Nordblad, Företagarna 
- Gun-Karin Karlsson, Handelskamrarna 
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- Marie-Louise Rönnmark, Kommunförbunden 
- Roger Kempainen, Kommunförbunden 
- Maria Wiklander, Universiteten 
- Staffan Borg, Länsstyrelserna 
- Anna Lassinantti, Landstingen, juni- 
- Kurt-Åke Hammarstedt, Landstinget Norrbotten, adjungerad aug- 

 
Ägarråd hölls den 26 juni och 19 december 2008. Styrelsemöten har under 
2008 hållits den 20 februari, 19 maj, 13 augusti, 30 oktober och 3 december. 

North Sweden har kontor i Bryssel, Umeå och Luleå.  

Personal 2008: 
- Inge Andersson, direktör, Bryssel  
- Maria Larsson, kontorschef, Bryssel 
- Mats Falck, kontorschef, Umeå  
- Sabine Mayer, kontorschef, Luleå  

 
Praktikanter under vårterminen: 

- Huda Zaid, Umeå universitet 
- Martin Persson, Luleå tekniska universitet  
- Praktikanter under höstterminen: 
- Andrea Bohman, Umeå universitet 
- Kristofer Eliasson, Luleå tekniska universitet 

 
2. VERKSAMHETSPLAN OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 

North Sweden ska bidra med analys- och processtöd i regionens ambition att 
ta del av och påverka de olika policyområdena i EU. Insatser ska även göras 
som ökar kunskapen i regionen om de möjligheter till positiv utveckling som 
diverse EU-program kan bidra till. För uppdraget krävs att North Sweden noga 
bevakar processerna i EU och tar del i regionens utvecklingsarbete samt har 
ett omfattande nätverk regionalt, nationellt och internationellt. 

2.1 SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 

Under 2008 kommer arbetet med programmet för strukturfonderna 2007-
2013 att få genomslag i regionen och processen angående 
sammanhållningspolitiken efter 2013 kommer att intensifieras. 

Regionens arbete med strukturfonderna 2007-2013 ska följas och stöd ska 
ges till regionens ambition att belysa sitt bidrag till Lissabon- och 
Göteborgsagendan vid konferenser och för enskilda beslutsfattare i EU:s 
institutioner. 

Halvtidsutvärderingen av EU:s sjuårsbudget och diskussionerna om  
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sammanhållningspolitiken efter 2013 ska bevakas. Befintliga samarbeten för 
regionens påverkan ska fördjupas och ytterligare nya samarbeten ska 
etableras. 

North Sweden ska vara ett stöd för de aktörer i regionen som aktivt 
företräder regionens intresse i den europeiska sammanhållningspolitiken. 

Planen har genomförts enligt följande: 

- Genomförandet av strukturfonderna i regionen har följts genom 
deltagande i möten och konferenser samt i direkt kontakt med 
Strukturfondspartnerskapet. 

- Genom deltagande i ett Bryssel-nätverk bestående av ett 30-tal 
regionkontor har återkoppling skett till Kommissionen av hur 
genomförandet sker. 

- Inom nätverket NSPA, Northern Sparsely Populated Areas, har 
koordinering av framtidsstudien 2020+ skett. Studien har som syfte att 
belysa de goda möjligheter som finns till utveckling i Norra Europa och 
den politik som behövs i framtiden för att ta tillvara möjligheterna.  

- Under Open Days deltog North Sweden i ett konglomerat tillsammans 
med andra regionkontor inom NSPA samt från Skottland, Island och 
Grönland. Workshops anordnades med rubriken ”Northern Periphery 
Looking Forward” under temat ”Regionalpolitiken i framtiden”. 

- NSPA har även samordnat yttrande till Kommissionen angående 
”Territoriell Sammanhållning” 

- Deltagande har skett vid möten och konferenser som handlat om 
”Regionalpolitiken i framtiden”. 

- North Sweden har aktivt deltagit i Europa Forums bevakning av 
sammanhållningspolitiken. 

2.2 GRÄNSÖVERSKRIDANDE SAMARBETE 

Under 2008 kommer arbetet men gränsöverskridande samarbete att 
intensifieras genom att programmen under samlingsnamnet Europeiskt 
territoriellt samarbete, populärt kallade Interreg IV, kommer igång. Arbetet 
med att ta fram en ”European Strategy for the Baltic Sea Region” kommer att 
inledas i EU. 

Norra Sverige omfattas av ett antal olika gränsöverskridande program vilka 
kommer att starta under 2008. Regionens arbete med de gränsöverskridande 
programmen ska följas och stöd ska ges till regionens ambition att belysa sitt 
bidrag till Lissabon- och Göteborgsagendan vid konferenser och för enskilda 
beslutsfattare i EU:s institutioner och mot nationell nivå.  
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EU:s arbete med Nordlig Dimension ska följas och stöd ska ges till regionens 
ambition att vara en aktiv part i Barents- och Östersjösamarbetet. Regionen 
ska stöttas i att vara en strategisk samarbetspartner i förverkligandet av 
Nordlig Dimension och aktivt delta i Barentssamarbetet inom ramen för ENPI 
samt följa processen med en ”European Strategy for the Baltic Sea Region ”. 

Befintliga gränsöverskridande samarbeten som regionen är aktiv inom ska 
följas och synliggöras mot nationell- och EU-nivå. Särskilt ska aspekter 
rörande den inre marknaden och gränsregioner belysas under året.   

Planen har genomförts enligt följande: 

- North Sweden har under året lämnat stöd och bidragit till aktiviteter för 
att stimulera regionens deltagande i gränsöverskridande samarbeten 
och de samarbeten som regionen är aktiv inom har följts av North 
Sweden. Goda gränsöverskridande projekt har lyfts fram, bland annat 
under seminariet ”Utveckla med EU!” som genomfördes i Älvsbyn.  

- Under året har North Sweden följt EU:s arbete inom Nordlig Dimension 
och EU:s Östersjöstrategi. Arbetet med EU:s Östersjöstrategi har i 
perioder varit intensivt. North Sweden har bevakat relevanta 
konferenser, aktivt arbetat med frågan inom Brysselnätverket iBSG, 
Informal Baltic Sea Group, och Europa Forum Norra Sverige. Arbetet 
har utmynnat i seminarier, underlagsdokument och positionspapper 
från regionen. Ambitionen har varit att göra hela regionen aktiv inom 
EU:S Östersjöstrategi. North Sweden har därför sammanställt ett 
underlag där regionens aktörer har getts utrymme att göra inspel och 
där synpunkter inhämtats både genom individuella möten men även 
genom ett öppet seminarium. Underlaget har använts av regionens 
aktörer i deras individuella arbete med EU:s Östersjöstrategi, 
exempelvis inom CPMR, Conference of Peripheral and Maritime 
Regions, och AER, Assembly of European Regions. 

- Aspekter kring den inre marknaden och gränsregioner har lyfts fram 
inom ramen för arbetet med Östersjöstrategin.    

2.3 INFRASTRUKTUR 

Under 2008 intensifieras arbetet med kommissionens revidering av TEN-T 
som ska färdigställas 2010. Regionen kommer att vara en aktiv part i arbetet 
och bland annat lyfta fram Botniska korridoren, NEW och E12 såväl nationellt 
som i EU.   

Den befintliga TEN-T kartan är under översyn av Kommissionen. Under 
hösten 2008 kommer ett antal konferenser äga rum där resultatet av 
översynen presenteras.  North Sweden ska bistå regionen i att aktivt verka för 
att NEW, Botniska korridoren och E12 uppmärksammas i översynen.  

Befintliga samarbeten inom transport och logistik som regionen är aktiv inom 
ska följas och synliggöras både nationellt och i EU. North Sweden ska bistå 
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regionen med möjligheterna att vara aktiv part i strategiska transportprojekt 
delfinansierade av EU.  

Regionens behov av intermodala transportlösningar, stärkta öst-västliga och 
nord-sydliga förbindelser samt avhängighet av goda flygförbindelser ska 
uppmärksammas mot nationell- och EU-nivå. Särskilt ska näringslivets behov 
av utvecklade transportlösningar norr om Stockholm belysas. 

Planen har genomförts enligt följande: 

- Under året har arbetet med framtida TEN-T intensifierats på EU- nivå 
och en Grönbok väntas i december. North Sweden har mycket aktivt 
följt frågan och deltagit i arbetsgrupper inom regionen för att 
informera om vad som händer på EU-nivå samt medverkat till att norra 
Sveriges synpunkter nått nationell nivå samt EU.   

- North Sweden har deltagit i europeiska transportkonferenser och 
bevakat att de norra delarna av Östersjön gjort sin röst hörd. Botniska 
korridorens betydelse för näringslivet har det lagts särskilt fokus på 
under året, bland annat genom framtagande av underlag inom ramen 
för projektet ”Botniska korridoren” samt att genomförda konferenser 
och seminarier har haft den inriktningen.  

- North Sweden har varit regionen behjälplig inom ramen för CPMR och 
invaldes under hösten att ingå i en arbetsgrupp på transnationell nivå 
för att följa framtagandet av det framtida TEN-T. North Sweden ingår i 
Europa Forums arbetsgrupp kring transportfrågor och under året har 
arbetet inom Europa Forum Norra Sverige och regionen varit inriktat 
mot nationell nivå. Infrastrukturpropositionen kom under hösten och 
inför den har arbetet varit intensivt för att få med Botniska korridoren 
samt Northern Axis i propositionen.   

- North Sweden har informerat regionen om möjligheten att söka non-
MIP pengar till hamnprojekt, vilket fick till följd att Kalix kommun 
lämnat in en ansökan som finns med på Sveriges lista till 
kommissionen.  

2.4 NÄRINGSLIV 

Näringslivets medverkan i regionens omvärldsbevakning, påverkan av EU:s  
policys och deltagande i EU-finansierade projekt är kontinuerligt av stor 
betydelse för regionens utveckling. 

Under 2008 skall CIP, ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation, 
särskilt informeras om i regionen.  

North Sweden ska aktivt följa de näringspolitiska diskussionerna inom 
näringslivets organisationer och under året skall också en fördjupad dialog 
föras med respektive regionstyrelser och lokalavdelningar. North Sweden ska 
vid förfrågan informera och stödja regionens enskilda företag i EU-frågor.  
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Planen har genomförts enligt följande: 

- Under året har CIP stått i fokus på olika sätt, framför allt genom 
enskild rådgivning till företag och offentliga aktörer. Den 1 oktober 
arrangerades ett seminarium kring ”Internationella affärer” tillsammans 
med en rad andra organisationer. CIP var fokus även på detta 
seminarium. Tillsammans med Företagarna i Norrbotten planerades ett 
seminarium kring olje- och gasmarknaden i Barentsområdet, detta fick 
dock ställas in i sista stund på grund av bristande intresse.  

- En kartläggning av och ett samarbete med relevanta 
branschorganisationer har inletts, främst Skogsindustrierna och 
SweMin. Vid dessa träffar har även forskningsfrågor stått på 
dagordningen. Stöd till enskilda företag har under året getts i form av 
rådgivning (ex. EcoHuset, Norrmejerier, Medborgarskolan, Barents Gas 
& Förädling), vid besök i Bryssel och i vissa fall genom djupare 
samarbete (ex. Snowpower). 

- North Sweden har deltagit i Västerbottens Näringspolitiska Råd.  

- North Sweden har lämnat bidrag till länsstyrelsernas analys av 
norrbottniska och västerbottniska naturresursers betydelse för hållbar 
tillväxt. 

2.5 FOU  

Det sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7) är nu 
operationellt, och är EU:s viktigaste instrument för FoU 2007-2013.  

North Sweden ska fortsätta sin medverkan till att bygga upp förmågan i 
regionen att delta i och driva projekt finansierade genom FP7 och framtida 
ramprogram. 

En viktig uppgift för North Sweden är att stimulera aktiva regionala aktörer i 
att följa EU:s policyutveckling samt öka deras närvaro och synlighet i Bryssel. 
Samarbetet med regionens universitet och forskningsinstitut ska fördjupas 
och enskild rådgivning ges vid efterfrågan.  

Planen har genomförts enligt följande: 

- North Sweden har under året regelmässigt deltagit i Umeå universitets 
FP7-grupp och tillhandahållit aktivt tjänstestöd till Europaforum Norra 
Sveriges FoU-rapportörer. North Sweden har också inlett och drivit 
processen att revidera regionens gemensamma FoU-samverkan på EU-
arenan. Detta dels för att skapa ett verktyg för påverkan av FP8 och 
dels för att öka regionens aktörers möjlighet att delta i FP7 fram till 
och med 2013.   

- Utbildningstillfällen har arrangerats i samverkan med LTU och Umeå 
universitet och medverkan har även skett vid andras evenemang (ex. 
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FP7-kurs och CMTF-seminarium). Enskild rådgivning har getts vid ett 
antal tillfällen. 

 

 

2.6 ENERGI, MILJÖ OCH KLIMAT 

Miljöfrågorna, och då särskilt klimatfrågan har ökat i betydelse det senaste 
året. 

Regionen med dess olika aktörer bedriver på flera plan ett långsiktigt arbete 
inom klimat, miljö och energi som har ett stort europeiskt mervärde.  

Under Sveriges ordförandeskap hösten 2009 kommer en profilfråga att vara 
miljö och förberedelsearbetet inför det sker under 2008.  

North Sweden ska stimulera och stötta regionens aktörers engagemang i 
klimatfrågan  och bidra till att högnivåmöten förläggs till regionen under det 
svenska ordförandeskapet. 

North Sweden ska stimulera befintliga och nya nätverk och aktörer att ta del 
av EU:s finansieringsinstrument och vara delaktiga i EU:s policyprocesser. 

Planen har genomförts enligt följande: 

- North Sweden har bistått Region Västerbotten i arrangemangen kring 
det Brysselbaserade miljönätverket. Tillsammans med Region 
Västerbotten och Kommunförbundet Norrbotten har North Sweden 
bidragit till att det regionala miljönätverket åter kommit igång. 

- North Sweden har under året varit aktiv inom arbetsgruppen för 
klimat/miljö/energi inom Europa Forum Norra Sverige. 

- North Sweden har bistått SME:s med inriktning mot Clean Tech och 
Energi så att dessa ska kunna ta del av EU:s fonder och program. 
Arbetet har främst skett på hemmaplan med syftet att hjälpa företag 
hitta nätverk som möjliggör ett framtida deltagande i projekt.  

2.7 ORGANISATIONENS UTVECKLING 

North Swedens uppdrag att bidra till positiv utveckling i regionen innebär att 
ett antal policyområden ska bevakas, kunskap delges och processer stöttas. 

Personalen ska erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling i såväl 
ämneskunskap som arbetsmetoder. 

Planen har genomförts enligt följande: 

- Vid deltagande i konferenser etc har ämneskunskap inhämtats. En 
person har genomgått kurs i ”Presentationsteknik med retorik”. 
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- North Sweden har deltagit i kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan 
alla svenska regionkontor, både nationellt och i Bryssel.  

 

 

EXEMPEL PÅ YTTERLIGARE VERKSAMHET UTÖVER PLANEN 

North Swedens 10-års jubileum 

Den 28 maj firades jubileet med en mottagning i Bryssel. Antalet gäster var 
ca 180 personer. Gästerna bjöds på kultur av en stråkkvartett från 
Norrlandsoperan och en meny med läckerheter från norra Sverige. 
Högtidstalade gjorde Christian Leffler, chef vid Kommissionär Wallströms 
kabinett. 

Open Doors 

Tillsammans med Mid Sweden deltog North Sweden i Regionkommitténs 
öppet hus arrangemang i syfte att marknadsföra norra Sverige. 

Umeå Kulturhuvudstad 2014 

North Sweden har bistått Umeå kommun med lansering av sin kandidatur i 
Bryssel. 

En samisk fotoutställning har planerats till 2009. 

Gender Network 

Under året har två möten (maj och december) med det Brysselbaserade 
Gender Network arrangerats. North Sweden har också deltagit på årets tre 
möten med det regionala nätverket. 

Besök från regionen i Bryssel 

Under året har ett stort antal grupper och enskilda, totalt ca 350 personer, 
besökt Brysselkontoret. North Sweden har bidragit genom att helt eller delvis 
planera flera av dessa besök. 

Exempel på besökare: 

- Kommunförbundet Norrbotten  

- Umeå Energi 

- Parlamentarikers besöksgrupper  

- Piteå kommun 

- SACO-rådet Umeå 

- Ledningen för Tekniska verken i Kiruna 
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- UMEVA-styrelsen, Umeå kommun 

- Tornedalsrådet 

- SKERIA, Management Committe, BioMinE-projektet 

- Boden kommun 

- Vuxenskolan, Västerbotten 

- Socialdemokraterna, Norr- och Västerbotten 

- Nordiska rådet 

EU-samordnarträff i Västerbotten 

En träff för kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan EU-samordnare i 
Västerbotten har arrangerats i Lycksele. 

Tjänstemannamöten 

Möten med tjänstemän från North Swedens huvudmän i respektive län har 
hållits ett antal gånger. 

Presentationer i regionen 

Vid ett antal tillfällen har North Sweden presenterat sig själva och även 
berättat om regionens EU-arbete.  

Några exempel:  

- Studiebesök av studenter från Umeå universitet. 

- SACO-rådet vid Umeå kommun. 

- Kulturkontakt 

- Kalix folkhögskola 

- Kommunchefer i Norr- och Västerbotten 

VIP/NIR 

Även under 2008 har North Sweden administrerat Västerbottens 
Internationella Partnerskap, VIP, samt deltagit på möten med Norrbottens 
Internationella Råd, NIR. 

North Sweden har under året fungerat som processtöd, bland annat vad 
gäller länsstyrelsernas analys av norrbottniska och västerbottniska 
naturresursers betydelse för hållbar tillväxt. 


