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Hemsida Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera

Ett samlat Europakontor i Bryssel för hela norra Sverige
– ett ”North Sweden PLUS”
Efter semestrarna har nu höstens arbete tagit fart ordentligt. Det är spännande tider av flera
olika anledningar. Ett nytt Europaparlament har inlett sitt arbete och en ny kommission är på
ingång med nya ordföranden Ursula van der Leyen i spetsen. Kommissionärskandidaterna
och deras portföljer presenterades i förra veckan, där en av överraskningarna var
ansvarsområdet för Sveriges kandidat. Ylva Johansson, tidigare arbetsmarknadsminister i
Stefan Löfvens regering, får inte ansvar för sysselsättning som många hade tippat. I stället är
hon föreslagen för inrikes- och migrationsfrågorna, en tung och utmanande portfölj. Nu väntar
närmast de tuffa utfrågningarna av kandidaterna i Europaparlamentet i början av oktober.
Först efter det vet vi vilka som kommer att föra kommissionens arbete framåt under nästa
mandatperiod.
North Sweden PLUS, ny ägarstruktur, ny personal
På Mid Sweden-kontoret är vi också i förändringens tider. I somras fattade vårt ägarråd beslut
att gå vidare med processen med en sammanläggning av Mid Sweden European Office och
North Sweden European Office för att stärka norra Sveriges representation i Bryssel
ytterligare, se nyhetsnotis nedan. Arbetet med att samordna våra verksamheter har nu inletts
med målet att ha ett gemensamt kontor etablerat från och med 1 januari 2020, under ledning
av Mikael Janson, Direktör, North Sweden European Office.
”Det handlar inte egentligen om att avveckla eller slå samman eller ta över någon
verksamhet, utan om att verkligen skapa ett samlat North Sweden PLUS, byggt på det goda
arbete vi var och en och tillsammans gjort tidigare och med än större möjligheter att samtidigt
som vi kan spetsa till oss ännu mer genom att dela på resurserna, också faktiskt kan
bibehålla och rentav utöka bredden i arbetet för att möta behoven och efterfrågan hos våra
aktörer på hemmaplan, just genom att samla kraften”, säger Mikael.
Under våren respektive sommaren gick såväl Mittuniversitetet som Handelskammaren Mitt in
i Mid Sweden-kontoret, utöver de politiska företrädarna Region Jämtland Härjedalen, Region
Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland. Denna utökning breddar samverkan
med alla aktörer på hemmaplan som bidrar till regional utveckling, från politiken, akademin
och näringslivet, vilket även matchar den struktur som finns i North Sweden European Office.
Martin Karlsson, som arbetat på Mid Sweden European Office i flera olika omgångar, slutade
hos oss i slutet av juni för att börja på en ny tjänst. Strax därefter gick John Kostet in på den
vakans som uppstod. John har en lång bakgrund med arbete kring regional utveckling för
Region Västerbotten nu senaste och innan dess Region Norrbotten och han arbetar nu för
hela geografin, både Mid Sweden och North Sweden inom ramen för det nya kontoret.
Nya informationskanaler framöver
https://www.anpdm.com/newsletterweb/46415A4A7046455F4B71494559/43405941784840594175484A5E4A71
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När det gäller kommunikation så börjar vi redan nu publicera våra nyhetsnotiser på den
gemensamma hemsidan för det samlade kontoret www.northsweden.eu. Där hittar ni också
information gällande kontorets policyområden och aktuella händelser inom dessa, samt
kalendarium med framtida event. Följ gärna med oss dit!
Som ett led i denna övergång så blir således det här det sista nyhetsbrevet med Mid Sweden
European Office som avsändare. I fortsättningen kommer ni att få våra nyheter genom
nyhetsbrevet för det gemensamma kontoret ungefär varannan vecka med start i morgon. Nu
närmast kommer ni till exempel att kunna läsa om Leader Höga Kustens besök i Bryssel och
om den internationella temadagen som Region Västernorrland anordnade nyligen för
förtroendevalda med internationella uppdrag. Ifall ni inte vill fortsätta följa oss och det nya
kontoret så finns möjlighet att avregistrera sig genom att klicka på avprenumerera i
nyhetsbrevet ni får från North Sweden European Office.
Genom att samla våra krafter i ett gemensamt kontor för norra Sverige kommer vi ytterligare
kunna stärka arbetet med att värna Jämtland Härjedalens och Västernorrlands intressen i
Bryssel. Hoppas ni vill följa med oss in i ”North Sweden PLUS”!
Lotta Rönström
Tf kontorsansvarig, Mid Sweden European Office

Gemensamt Europakontor i
Bryssel för hela norra Sverige
Huvudmännen för Mid Sweden European
Office och North Sweden European Office har
under en tid diskuterat möjligheten att stärka
norra Sveriges representation i Bryssel genom
att arbeta utifrån ett gemensamt Europakontor.
Läs mer...

Följ med oss till
www.northsweden.eu!
Som ett led i att vi går mot ett enat kontor för
hela norra Sverige börjar vi redan nu publicera
Mid Sweden-relaterade nyheter på den
gemensamma hemsidan för North Sweden
European Office.
Läs mer...

European Week of Regions and
Cities 2019
Den 7-10 oktober anordnas European Week of
Regions and Cities i Bryssel - en fullspäckad
vecka med EU:s städer och regioner i fokus.
MSEO arrangerar ett event under veckan inom
ramen för NSPA - missa inte att registrera dig!
Läs mer...
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Nya praktikanter på plats!
Ny termin betyder så klart också nya
praktikanter vid Mid Sweden European Office.
I höst har vi välkomnat Oskar Helsing och
Johannes Stenberg som nya medarbetare på
kontoret.
Läs mer...
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