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Nyheter från Mid Sweden European Office - Jämtlands och
Västernorrlands läns EU-kontor
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OECD-studien av de nordliga regionerna i Sverige, Finland och Norge
bekräftar tydligt att dessa bidrar till tillväxt och produktivitet.
De 14 nordliga glesbefolkade områdena i Europa är exempel på den potential att bidra till
nationell tillväxt och produktivitet som finns i landsbygdsområden. Investeringar i dessa
regioner är till fördel för regionerna, landet och inte minst EU som helhet. Detta starka
budskap ger den nyligen publicerade studie som OECD gjort av de 14 regionerna i norr
samlade inom nätverket Northern Sparsely Populated Areas, NSPA. Studien är viktig för
det regionala tillväxtarbetet och för att stärka norra Europas utveckling i samspel mellan
EU, de berörda länderna och regionerna.

Denna krönika ägnas till fullo åt den nya OECD-studien för våra regioner, "OECD Territorial Review.
Northern Sparsely Populated Areas". Lansering av rapporten skedde i Bryssel 13 mars i ett mycket
välbesökt arrangemang med talare från OECD, EU:s institutioner, statssekreterare från de tre
länderna och regionala företrädare. Rapporten är resultatet av två års forskning och gemensam
diskussion mellan OECD och NSPA-regionerna. Den pekar på att regionerna har många
gemensamma utmaningar som glest befolkade områden, kargt klimat och långa avstånd. Samtidigt
visar studien också att det finns stor tillväxtpotential och i studien lämnas policyrekommendationer
till EU, till nationella nivån och till regionerna själva för att främja en positiv utveckling, öka tillväxt
och välfärd.

Rapporten består av tre huvuddelar, ett samlat avsnitt för hela NSPA där också EU-länken tas in och
ett avsnitt med rekommendationer till nationell nivå i Sverige, Finland respektive Norge. I den sista
delen finns rapporter för varje enskild region. De två första delarna är publicerade i en samlad
rapport medan de regionala avsnitten är publicerade var för sig. Hela materialet är tillgängligt på
OECD:s hemsida, men även via vår hemsida www.midsweden.se.

De svenska regionerna har beslutat att tillsammans göra en översättning av merparten av
materialet. Det arbetet pågår just nu inom ramen för Europa Forum Norra Sverige.

Varför en sådan studie?
Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, representerar ett nära samarbete mellan de fyra
nordligaste länen i Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland), de sju nordligaste
och östra delarna av Finland (Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten, Kajanaland, Norra
Karelen, Norra Savolax och Södra Savo) samt Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland). De 14
regionerna har samverkat sedan 2004 i NSPA-nätverket. Syfte med samverkan är att gemensamt
söka påverka EU:s regionalpolitik. Nätverket bedömde 2015 att det fanns behov av att förnya och
aktualisera analysen och beskrivningen av regionernas utvecklingsförutsättningar. En tidigare studie
i samverkan med Nordregio, 2009, gav underlag och grund för att regionerna i norra Sverige och
Finland gavs extra medel inom Europeiska regionalfonderna i perioden 2014-2020. I en gemensam
strategisk satsning 2015 valde de 14 regionerna att ge OECD uppdraget att göra regionala
kartläggningar och analyser av utmaningar och framtida möjligheter i de 14 regionerna, sk
”territorial reviews”. OECD har en systematik och metodologi för regionala analyser. En nyhet för
OECD var dock att tillämpa den metoden på 14 regioner, i tre länder med två länder inom EU och ett
utanför EU. OECD är en välrenommerad forsknings – och analysorganisation med 34 medlemsländer
vars studier och rekommendationer tas på stort allvar av medlemsländerna, men också av andra
institutioner såsom Europeiska kommissionen. OECD:s slutsatser och rekommendationer kan bidra
till att påverka EU:s och länders regionala tillväxtpolitik. Den unika studien av Northern Sparsely
Populated Areas har också uppmärksammats bland övriga länder i OECD. Det bör också betonas att
slutsatserna och rekommendationerna står för OECD, som oberoende forskningsorganisation.
Arbetet har dock skett i nära samverkan med regionerna och OECD har genomfört studieresor till
alla regioner.

OECD slutsatser och rekommendationer i korthet 
Rapporten är omfattande och innehåller en gedigen analys ur många perspektiv. Totalt presenterar
OECD 179 rekommendationer. Här ges en första sammanfattande presentation. 
Anpassade strategier där regionernas specifika förutsättningar beaktas
Inledningsvis konstaterar OECD att de 14 regioner har många gemensamma utmaningar som glest
befolkade områden, kargt klimat och långa avstånd. Studien visar också att med rätt åtgärder och
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policies finns stor tillväxtpotential. OECD lyfter särskilt fram att strategier på alla nivåer, EU,
nationellt, regionalt och lokalt behöver skräddarsys utifrån NSPA-regionernas unika
förutsättningarna för att skapa en positiv och hållbar regional utveckling. 

Förbättrad transportinfrastruktur, en nyckelfråga för NSPA-regionernas utveckling
För hela NSPA anser OECD att investeringarna för att bygga ut transportinfrastruktur är avgörande.
En förutsättning för tillväxt och utveckling är att knyta ihop regionerna genom öst-västliga
förbindelser, men också stärka nord-sydförbindelserna.

Smart specialisering och innovation utifrån regionernas styrkeområden 
Utifrån tillgångar och naturresurser behöver varje region finna sina styrkeområden och sektorer för
att utveckla konkurrenskraftiga produkter och tjänster. Våra regioner är rika på naturresurser vilket
blir är en viktig utgångspunkt för specialisering och förädling. Regionala utvecklingsstrategier bör
styra investeringar mot smart specialisering och innovation så att knappa resurser fokuseras i
områden med absoluta fördelar. Samverkan mellan aktörer i offentlig sektor, privat sektor, akademi
och civilsamhälle behöver stärkas. 

Förbättra arbetsmarknaders funktion, stärka kompetens och inkludering
Med stärkt utbildning med t ex e-lärande kan man höja kompetensen, öka integration och
matchning för att mobilisera arbetskraft. 

Stärka och utveckla e-tjänster inom fler områden 
Inom flera samhällssektorer finns förutsättningar att utveckla innovativa lösningar för e-service och
e-tjänster för att säkra allmän tillgång till samhällsservice, stärka kompetens och tillgång till
utbildning. En förutsättning är en full utbyggnad av bredband i regionerna.

Turism och besöksnäringar sammanlänkas 
Sammanlänka destinationer i de nordliga regionerna i ”gemensamma paket” och i de nationella
turismstrategierna ge stöd till att stärka de nordliga regionernas attraktionskraft och kapacitet.

Mer inflytande till regionerna för genomförande av utvecklingsinsatser
Ett starkare partnerskap bör formas mellan nationell och regional nivå där regionerna själva tar ett
större ansvar för sin regionala utveckling.

Fortsatt stöd nationellt och från EU till NSPA-regionerna
OECD anger att även om regionerna i NSPA har betydande potentialer, så har de också ett antal
utmaningar som även framåt motiverar ett fortsatt grundläggande stöd från nationell nivå och från
EU för att kompensera för nackdelar knutna till geografiska läget. Regionerna bör också i högre grad
vara delaktiga i utformningen av de stöden inklusive EU:s olika fonder och program.

Hur kan resultaten användas?
Studien med sina slutsatser och rekommendationer är ett viktigt underlag i flera avseenden. Den
utgör grunden för att stärka samarbetet mellan regionerna inom NSPA. Det är också ett väsentligt
underlag för att utveckla nationella strategier och inte minst underlag när de regionala
utvecklingsstrategierna förnyas. Sist men inte minst blir OECD-studien ett verktyg i
påverkansarbetet för fortsatt stöd till våra regioner inom EU:s framtida regionalpolitik.

Det blir särskilt viktigt i detta läge när hela EU-samarbetets inriktning står inför omprövning och EU
står inför utmaningar kring t ex migration och säkerhet och även när det gäller att hantera
effekterna av att Storbritannien, ett stort land och nettobidragsgivare till EU, valt att lämna EU-
samarbetet. 

Nu börjar det verkliga arbetet regionalt, nationellt och på Brysselarenan
Hela rapporten inklusive de regionala avsnitten publicerades 13 mars och i ett första steg studeras
nu materialet mer i detalj av alla berörda. För att dra nytta av studien behöver slutsatser och
rekommendationer spridas och diskuteras med olika intressenter. Den svenska översättningen blir
viktig för att främja en bredare diskussion. 

För NSPA:s koordineringsgrupp i Bryssel, där Mid Sweden European Office ingår tillsammans med de
andra Brysselrepresentationerna inom NSPA, har arbetet startat för att sprida och diskutera OECD:s
rekommendationer med olika aktörer inom EU-institutionerna. Syftet är att öka kunskapen om våra
regioner på europeisk nivå och motivera att EU:s framtida sammanhållningspolitik formas så att de
unika förutsättningarna i de nordliga regionerna beaktas och EU-stöd fortsatt blir tillgängligt för våra
regioner. Tidsmässigt kommer rapporten helt rätt då Europeiska kommissionen under året kommer
att arbeta med utformningen av en framtida sammanhållningspolitik. Hur EU:s framtida
regionalpolitik utformas är nära kopplat till de övergripande besluten under 2017 och början av
2018 om inriktningen på EU-samarbetet och budgeten för kommande flerårsperiod.

Inom NSPA-samarbetet kommer under året en rad påverkansaktiviteter riktade mot EU-
institutionerna genomföras. Följ vår nyhetsrapportering på www.midsweden.se för att hålla dig
uppdaterad om dessa aktiviteter!

Zofia Tucinska
Mid Sweden European Office

Läs mer...
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29 mars blev Brexit ett faktum 
Klockan 13:20 den 29 mars, 2017 blev Brexit
en verklighet. Europeiska rådets ordförande
Donald Tusk: ”Vi saknar er redan!” 

Den 29 mars lämnade Storbritanniens
ambassadör Tim Barrow över landets
utträdesansökan ur EU till Donald Tusk,
ordförande i Europeiska rådet. Utträdesansökan
skrevs under av Theresa May kvällen innan. 

Läs mer...

OECD har presenterat sin studie på
Northern Sparsely Populated Areas,
NSPA. 
Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, är ett
exempel på den potential som finns i
glesbebyggda områden som bidrar till den
nationella tillväxten och produktiviteten.
Investering i dessa regioner är gynnsamt för
andra regioner, länder och inte minst EU som
helhet. Det meddelade OECD som lanserade
"Territorial Review" över de 14 regionerna i
NSPA den 13 mars.

Läs mer...

EU: s företrädare och
medlemsländernas stats- och
regeringschefer vill se stärkt enighet! 
Lördagen, den 25 mars, skrev EU:s företrädare
och EU-ländernas stats-och regeringschefer
under den så kallade Romförklaringen.
Budskapet är vikten av enighet bland
medlemsländerna när EU: s framtid skall
skapas. 

Läs mer...

Mid Sweden på Instagram!
Vill du få en mer inblick i vad som händer i
Bryssel och på Mid Sweden? Mid Sweden
European Office finns nu på Instagram under
@midsweden

Läs mer...

Insikt om ett hållbart skogsbruk
behövs i EU
”Inom EU finns en föreställning om att orörd
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svensk skog skulle vara en slags reningsapparat
för koldioxid. Så är det inte, tvärtom slutar
obrukad skog binda koldioxid”, sade Pär
Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna på Europa
Forum Norra Sverige 2017, 22 februari.

Läs mer...

Europaforum Norra Sverige var idag
först ut att ta ett regionalt ”EU-
handslag” med regeringen! 
Europaforum Norra Sverige, EFNS, har haft sin
årliga konferens och den här gången var den i
Skellefteå, Västerbotten. EFNS ordförande Erik
Bergkvist skakade hand med Ann Linde, EU- och
handelsminister, om att bland annat öka
kunskapen om EU och samhällets delaktighet i
EU-frågor. 

Läs mer...

Wikström vald till tung post
Cecilia Wikström (Liberalerna) har fått den
tyngsta posten en svensk
Europaparlamentariker har haft.
"Jag är hedrad", säger hon i ett
pressmeddelande.

Läs mer...

Mid Sweden European Office   www.midsweden.se   zofia.tucinska@lvn.se
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