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Ytterligare information

Internationell handlingsplan 2020
Syfte
Handlingsplanen definierar Region Västernorrlands kortsiktiga mål och prioriterade
frågor liksom aktiviteter och resurser för att nå målen, samt hur avrapportering och
uppföljning ska ske. De frågor som prioriteras vid bevakning av samarbetsmöjligheter,
internationellt utbyte, möjligheter till EU-finansiering och påverkan på EU:s politik till
nytta för länet utgår från de långsiktiga målen i den internationella policyn och
relaterade relevanta strategier.
Handlingsplanens syfte är att:
Styra
▪ Region Västernorrlands engagemang i politiska nätverk och organisationer;
▪ prioriterade frågor och teman;
▪ planering av resurser (bemanning och ekonomi).
Vägleda, genom
▪ bevakning av samarbetsmöjligheter och kartläggning av behov;
▪ deltagande i internationella tjänstemannanätverk;
▪ etablering av projekt och samarbeten;
▪ gemensam samordning och stöd av det internationella arbetet med fokus på EU i hela
organisationen.
Underlätta, genom
▪ rapportering av aktiviteter;
▪ uppföljning av resultat och effekter;
▪ kvalitetssäkring av Region Västernorrlands internationella samarbeten;
▪ årliga omprioriteringar.
Region Västernorrlands internationella arbete syftar både till att utveckla
organisationens egna verksamheter, och till att bidra till regional utveckling i
Västernorrland. Ytterst handlar det om att det internationella arbetet ska vara till gagn
för länets invånare. För ett ändamålsenligt och effektivt arbete behöver områden och
insatser värderas, och under 2020 kommer därför en översyn av det internationella
engagemanget att göras. Resultatet kan ligga till grund för nya ställningstaganden
gällande internationellt arbete inom Region Västernorrland.
Utskrivet av
Ilona Novak
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2020-01-15
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Aktiviteter för att nå Region Västernorrlands internationella policys långsiktiga
mål för det internationella arbetet:
1. Ge länet Västernorrland förutsättningar för hållbar utveckling genom att:
➢ Bevaka och hävda länets och Region Västernorrlands intressen inom EU-politiken
Förutsättningarna för Västernorrland och dess olika aktörer att utvecklas beror till stor
del på vad som händer i omvärlden. Det gäller inte minst utformningen av EU-politik,
policy, fonder och program. Att bevaka, informera och påverka det som händer inom
EU, blir därför en viktig del i att skapa förutsättningar för länet.
En stor del av Västernorrlands EU-bevakning och påverkansarbete utgår ifrån
Europaforum Norra Sverige (EFNS). Positioner och ställningstaganden som tas fram
inom EFNS är ledande för påverkansarbetet inom andra politiska nätverk där Region
Västernorrland är medlem.
North Sweden European Office (NSEO) är ett viktigt stöd för påverkansarbetet på plats
i Bryssel.
Kontorets verksamhet styrs med årliga verksamhetsdirektiv som tar sin utgångspunkt i
kommissionens årliga arbetsprogram och utifrån långsiktigt prioriterade områden: EU:s
sammanhållningspolitik (regionalpolitik och Arktispolitik), transportpolitik, forskning
och innovation samt miljöpolitik.
Arbetet sker i nära samverkan med andra regionala representationer, särskilt för de
nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland.
➢ Öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör förväntas Region Västernorrland samordna och
ansvara för såväl finansiering som genomförande av en rad strategiska insatser som bidrar till
regional utveckling. Samtidigt ska Region Västernorrland arbete för att stärka den egna
organisationen fortsätta.

Region Västernorrland kan bidra till ökat internationellt samarbete genom att informera
och ge stöd till både nationellt och internationellt projektsamarbete, samt genom att
verka för att den egna organisationen aktivt deltar i sådana samarbeten och projekt.
➢ Verka för internationellt utbyte och exportverksamhet
Region Västernorrland har tillsammans med övriga större aktörer i länet en viktig roll
att fylla för att göra länet känt i omvärlden. Detta kan ske i samband med internationella
projekt men också genom att aktörer i länet arrangerar t.ex. internationella konferenser,
mässor, studiebesök eller andra evenemang som lockar besökare från andra länder.
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Exportfrämjande arbete sker inom ramen för regional exportsamverkan (RES) där
regionen fått ett nationellt samordningsuppdrag. Syftet är att stimulera export bland
annat genom att samordna aktörerna på området. De aktörer som är med i samarbetet är
de som sedan tidigare samverkar inom ramen för Team Mid Sweden; Region
Västernorrland, Almi, Enterprise Europé Network, Export-kreditnämnden, Business
Sweden, Svensk Exportkredit, Handelskammaren och Bizmaker.
Aktiviteter 2020
Bevaka och hävda länets och Region Västernorrlands intressen
Prioritering

Aktivitet

Nätverk/övrigt

Övergripande

Delta aktivt och proaktivt i NSEO:s
prioriterade frågor och positioner.

Alla nätverk
nationellt och
internationellt

Aktivt delta i påverkansarbetet och sprida
gemensamma positioner i relevanta
sammanhang med speciellt fokus på
nationell nivå.

Infrastruktur/CEF

EU:s
sammanhållningspolitik

Utskrivet av
Ilona Novak

Säkra inspel från regional och lokal nivå i
NSEO-arbetet.
Aktivt delta i framtagandet av gemensamma
positioner kopplade till TEN-T och CEF.
Svara på samråd kring TEN-T.
Arbeta aktivt med antagna EFNS-positioner
för att påverka EU:s transportpolitik.
Aktivt delta i det löpande arbetet och i
framtagandet av gemensamma positioner.
Driva Västernorrlands intressen i NSPA:s
arbete kopplat till transportpolitik.
Bevaka transportinfrastruktur inom EU:s
arktiska arbete.
Verka för ökat nordiskt samarbete för
infrastrukturplanering (Nordisk
transportgrupp).
Öst-väst perspektivet (Mittnordiska
transportkorridoren).
Gemensamma positioner kopplat till EUkommissionens förordningar för ny
sammanhållningspolitik.
Påverka förordningar, implementering och
programmering utifrån EFNS-positioner.
Utskriftsdatum
2020-01-15
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Framhäva EFNS position under arbetet att ta
fram positionspapper i andra politiska
nätverk.
Verka för att fortsatt EU-stöd i kommande
budgetperiod ges till regioner i norra
Sverige och Finland motiverat av de
särskilda förutsättningarna i regioner med
allvarliga och permanenta, naturbetingade
eller demografiska nackdelar, såsom de
nordligaste regionerna med mycket låg
befolkningstäthet.

AER, NSPA, MNK

Följa upp slutsatserna och
rekommendationerna i den territoriella
utvärdering som utförts av OECD på
beställning av NSPA under 2015–2016.
Delta i EU:s arbete med en samordnad
politik för Arktis i den del det rör regional
utveckling i norr.
Aktivt delta i framtagandet av gemensamma
positioner kopplade till EU:s miljö- och
klimatpolitik.
Svara i relevanta EU-samråd inom
miljö/klimat.
Verkar för en studieresa till Västernorrland
för Regionkommitténs miljöutskott.
Aktivt delta i det bioekonomiska nätverket
”Regioner i samverkan”.
Ta fram gemensamma positioner kopplade
till EU-kommissionens förordning för ny
sammanhållningspolitik och
forskningsprogrammet Horisont Europa.
Aktivt bidra i påverkansarbete och
utveckling av EFNS, samt delta aktivt och
proaktivt i EFNS:s prioriterade frågor och
positioner.
Påverka EU:s forsknings- och
näringslivspolitik utifrån positioner
framtagna i EFNS
Utveckla samarbetet med Mittuniversitetet,
Umeå Universitet, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Luleå universitet
rörande påverkansarbete för ökad forskning
och innovation.
Skapa förutsättningar och tillvarata

NSPA

Utskriftsdatum
2020-01-15
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tillväxtpotentialer, kapitaltillgång,
generationsskiften i SME företag i Norra
Sverige, samt i idé- och
företagsavknoppning från stora företag och
offentlig sektor.
Delta i NSPA:s arbete med att utforska
möjligheter till samarbete inom stöd till
små- och medelstora företag genom Arctic
Investment Plattform-processen.
Internationellt projektsamarbete, utbyte och exportverksamhet
Prioritering
Aktivitet
- Infrastruktur och
Informera regionala aktörer om möjligheter
hållbara transporter
att söka medel inom Europeiska
strukturfonder, Horizon 2020, etc.
-Forskning och
innovation
Bevakning av möjligheter till extern
finansiering.
-Kultur
Arrangera strategiska internationella
-Kompetensförsörjning
evenemang tillsammans med övriga aktörer
i länet (konferenser, seminarier, mässor,
-Göra regionen känd i
studiebesök, etc.).
omvärlden
Nordens Gröna Bälte, kommitténs pris inom
miljö och energi.

Nationell nivå

NSPA

Nätverk/Övrigt
Organisationer och
medborgarna

MNK

Genomföra Mittnordiska kulturdagarna i
Västernorrland under hösten 2020.

2. Utveckla organisationen Region Västernorrlands verksamhet genom att:
➢ Tillvarata de möjligheter till verksamhetsutveckling som internationellt
samarbete öppnar exempelvis genom delfinansiering ur EU-program
Region Västernorrland har tre kärnverksamheter, hälso- och sjukvård, tandvård och
regional utveckling. Inom alla dessa finns behov av internationell omvärldsbevakning,
kompetensutveckling och samverkan. Varje verksamhet gör bedömningen av
kompetensutvecklingsbehov, där möjligheten att söka EU-medel för
kompetensutveckling och utbyte ska alltid prövas. Varje verksamhet inom Region
Västernorrland uppmuntras att själv bevaka finansieringsmöjligheter och etablera
projektsamarbeten inom ramen för sitt verksamhetsområde.
Utskrivet av
Ilona Novak

Utskriftsdatum
2020-01-15
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EU har anslagit runt 80 miljarder euro för forskning och innovation under åren 2014 –
2020. Förutom deltagande från universitet efterlyser man deltagande från offentlig
sektor, t.ex. hälso- och sjukvårds-huvudmän och näringsliv. Det är således ett prioriterat
område på så väl EU-nivå som på nationell och regional nivå. Västernorrlands
utveckling kan främjas genom att Regionen som aktör deltar med aktivt i forskningsoch innovationssamarbeten på EU-nivå.
➢ Bidra till att förtroendevalda och medarbetare får nya kunskaper och
erfarenheter genom internationellt samarbete
Inom olika områden som berör Region Västernorrlands regionala utvecklingsmål och
verksamheter finns olika tematiska nätverk, t.ex. inom kultur, utbildning, turism, energi,
folkhälsa, hälso- och sjukvård, forskning m.m. Deltagande i tematiska nätverk sker
oftast efter beslut antingen inom en verksamhet på förvaltningsnivå eller på koncernnivå
av regionstyrelsen.
Aktiviteter 2020
Tillvarata möjligheter till verksamhetsutveckling
Prioritering
Aktivitet
Informationsspridning Bevakning och spridning av möjligheter för
att delta i internationella projekt och
nätverkssamarbeten.
Agenda 2030
Utveckla långsiktiga resultat- och
hållbarhets- och
lärandeinriktade projekt inom Kommunalt
utvecklingsmålen
Partnerskap med Mombasa region.

Ökad beredskap och
förmåga att delta i
internationella projekt

Driva fortsatt intern process i syfte att
etablera ett projektkontor vid FUI med
kompetens och beredskap för nya
internationella projekt.
Bidra till att förtroendevalda och medarbetare får nya kunskaper
Prioritering
Aktivitet
Ökad internationell
Arrangera Internationell dag för
kunskap och
förtroendevalda.
kompetens
Internationell
Bedömning av kompetensutvecklingsbehov
omvärldsbevakning
görs av varje verksamhet, där möjligheten
och EU-bevakning
att söka EU-medel för
kompetensutveckling och utbyte ska alltid
prövas.
Uppdaterad information via hemsida,
nyhetsbrev.
Utskrivet av
Ilona Novak

Utskriftsdatum
2020-01-15
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Information om Regionens internationella
Medarbetare
arbete ska finnas med i introduktion för nya
medarbetare vid berörda förvaltningar.

3. Gynna innevånarna i Västernorrland genom att:
➢ Skapa möjligheter för invånarna i Västernorrland och organisationer att delta i
internationellt samarbetet
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör ska Region Västernorrland se till hela länets
utvecklingsförmåga och bidra till regional utveckling samt stimulera internationellt
utbyte och internationalisering. Medlemskap i internationella politiska nätverk och
andra nätverk ska bidra till internationellt samarbete och kulturutbyte i Västernorrland.
Samarbetsöverenskommelsen med Mombasa region inom Kommunalt Partnerskap
programmet involverar organisationer och olika målgrupper i länet.
➢ Stimulera internationellt kulturutbyte
I Kulturplan för Västernorrland ska fortsatt utveckling av internationell samverkan
göras. I enlighet med Kulturplan för det mittnordiska samarbetet ska kultur som
drivkraft för en positiv och hållbar sam-hällsutveckling främjas, exempelvis genom att
utbyte och samarbete inom det professionella konst- och kulturlivet samt de kreativa
näringarna.
Aktiviteter 2020
Skapa möjligheter för invånarna och organisationer att delta i internationellt
samarbete
Prioritering
Aktivitet
Nätverk/Övrigt
Öka Västernorrlands
Delta i styrkommittéer och
Organisationer och
deltagande i Interreg
övervakningskommittéer.
medborgarna
programmen och i
Kommunalt Partnerskap Utveckla resultatinriktade projekt att
programmet
stärka det lokala självstyret och den
lokala demokratin inom Kommunalt
Partnerskap programmet.
Kommunikation

Utskrivet av
Ilona Novak

Samverkan med intressenter genom
nätverk, forum, etc.
Strategisk kommunikation för att
upplysa och involvera.

Utskriftsdatum
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Delta i mötena, sprida, involvera
ungdomar i länet.
Rekrytera två stipendiater till AER
sommarakademi.
Att genom samarbete med svenska
institutet erbjuda ungdomar från
andra länder som studerar svenska
språket möjlighet att tillbringa tid på
folkhögskola i Sverige och lära sig
mer om den svenska kulturen.
Att skapa nätverk med
utbildningsanordnare och
organisationer i andra länder.

Att genom studieresor med
studerande på folkhögskola vidga
förståelsen för hur kultur, historia
och sammanhang påverkar våra
möjligheter till ett jämlikt och
demokratiskt samhälle.
Stipendiater
Att kunna erbjuda stipendieplatser
för ungdomar från andra länder på
folkhögskola där man erbjuds att
studera under ett år.
Stimulera internationellt kultursamarbete och utbyte
Prioritering
Aktivitet
Residens för konstnärer
Utveckla AIRY-Artist in Residence
och författare
Västernorrland programmet där
verksamma inom keramik, litteratur
och ljudkonst bjuds in till konstnärsresidens i Västernorrland.

AER, ungdomsnätverk
och organisationer i
Västernorrland
Samarbete med Svenska
Institutet

Samarbete med
Jerusalem och Mombasa

I samarbete med
Svenska Institutet,
Jerusalem, Mombasa

Nätverk/Övrigt
I samverkan mellan
Regional utveckling och
Österåsens Hälsohem
samt Hola och Ålsta
folkhögskola.

Utveckla samarbetet
med stiftelsen Grez-surLoing i Frankrike, för
konstnärer och författare
från Västernorrland.

Erbjuda regionala konstnärer och
författare residens i Grez-sur-Loing.

Verksamma konstnärer
och författare i
Västernorrland

Rese-stöd

Att genom rese-bidrag stödja
konstnärer som gör utställningar /
framträdanden utanför länet
nationellt och internationellt.
Mittnordiska kulturdagarna.

Verksamma konstnärer i
Västernorrland

Sammanföra
kulturutövare,
medborgare och
Utskrivet av
Ilona Novak
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politiker för att stimulera
kultursamarbete och
stärka regionens
attraktionskraft.

Relaterad information
Bilaga 1 till Internationell handlingsplan 2020
Bilaga 2 till Internationell handlingsplan 2020
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