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Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete
– en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och
europeisk nivå i de fyra nordligaste länen.
Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken samt att påverka de delar som berör norra Sverige.

Europaforum Norra Sveriges arbete har bidragit till
att öka det lokala och regionala inflytandet i beslutsprocessen. Europaforum Norra Sverige har även
öppnat dörrar för ökat gränsöverskridande samarbete.
Inom Europaforum Norra Sverige deltar politiker på
olika nivåer för att påverka EU.
Europaforum Norra Sverige har blivit en arena där
politiker i de fyra nordligaste länen kan diskutera och
positionera regionen i viktiga gemensamma framtids
frågor.
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I samarbetet Europaforum Norra Sverige förenas viljan
att länka samman län och kommuner i norra Sverige
med ambitionen att påverka EU:s beslutsfattande.

Regionernas betydelse ökar
Sedan mitten av 1980-talet har den
regionala nivåns betydelse förändrats.
Regionerna präglas av större självständighet gentemot nationalstaten.
Inte bara regioner som av tradition
anser sig vara fristående från centralstaten tenderar nu att utveckla en egen
regional identitet. I samarbetet Europa
forum Norra Sverige förenas viljan
att länka samman län och kommuner
i norra Sverige med ambitionen att
påverka EU:s beslutsfattande.
I och med EU-medlemskapet 1995
påverkas norra Sverige även av beslut
som tas på EU-nivå. En aktiv bevakning
av utvecklingen på EU nivå är därför
viktig för att tidigt kunna föra fram
synpunkter och kunskap i beslutspro-

cessen. Det handlar om dialog i ett flernivåstyre.
Regionerna har egna representanter
på plats i Bryssel vilket är ett uttryck
för viljan att påverka och styra sin egen
utveckling. Europaforum Norra Sverige
fungerar som ett komplement till och
en enande kraft för kommuner, regionförbund och landsting i EU-frågor.
Det har varit nödvändigt för de
fyra nordligaste länen att gå samman
i större samverkansorgan som Europaforum Norra Sverige. Samarbeten av
den här typen ger ökad tyngd åt arbetet med att påverka EU:s institutioner.
På detta sätt skapas nya nätverk
inom områden där behov av sam
ordning uppstår.

En god gemensam utveckling i EU förutsätter lokalt och
regionalt engagemang. Ett europeiskt samarbete ställer krav
på engagemang på lokal och regional nivå. Flernivåstyre
innebär att alla nivåer av styre deltar i samhällsutvecklingen.

Flernivåstyrning ger nya möjligheter
Flernivåstyre innebär i stora drag att
politiken formas genom ett formellt
och informellt samspel mellan aktörer
på flera olika nivåer – lokal, regional,
nationell och EU-nivå. Politiken utformas inte enbart av regering, riksdag,
kommuner och landsting utan också
genom fortlöpande samverkan mellan
de olika nivåerna.
Flernivåstyre handlar också om att
regionerna etablerar egna kanaler in
i EU-systemet. Regionerna intar i  dag
en central och självklar plats i arbetet

med utformningen av EU:s sammanhållningspolitik.
Flernivåstyre beskriver den vertikala
relationen mellan EU-nivån, nationell,
regional och lokal nivå. Den beskriver
också den horisontella relationen mellan representativa demokratiska organ
och olika intressegrupper och närings
livet.
Det politiska systemet befinner sig
på många sätt i stor förändring och
Europaforum Norra Sverige är en del
av den förändringen.
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Europaforum Norra Sverige – en del
av ett politiskt system i förändring
• Europaforum Norra Sverige är norra Sveriges röst i EU och verkar för att
minska avståndet mellan Europapolitiken och invånarna i norra Sverige.
• Europaforum Norra Sverige bildades år 2000, i första hand för att aktivt
delta i dialogen om EU:s sammanhållningspolitik efter 2006. Det
ska vara en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och
europeisk nivå i de fyra nordligaste länen.
• Arbetet bedrivs i nära samverkan med näringsliv, universitet och länsstyrelser i regionerna.
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Rapportörer har det politiska ansvaret
Syftet med Europaforum Norra Sverige är att samordna insatserna från
norra Sverige gentemot EU-nivån.
Syftet är också att sprida kunskap om
och förankra EU-politiken hos lokala
och regionala politiker. Arbetet leds av
tolv rapportörer, tre från varje län. Som
stöd i sitt arbete har rapportörerna en
tjänstemannagrupp med representanter från landsting, regionförbund,
kommunförbund och länsstyrelser
samt regionkontoren North Sweden
och Mid Sweden.
Rapportörerna ska fungera som
företrädare för Europaforum Norra
Sverige. De ska informera om och
skapa dialog kring Europaforum Norra
Sveriges arbete i kommuner, landsting

och intresseorganisationer. De ska
också ha sakkunskap inom ett av
Europaforum Norra Sveriges arbets
områden. Påverkan sker genom täta
kontakter med regering, riksdag, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Regionkommittén och olika
europeiska organisationer.
Samtliga rapportörer har ett politiskt mandat från respektive landsting,
regionförbund och kommunförbund.
Europaforum Norra Sverige är inte
ett representativt organ utan bygger på
intresse och engagemang från rapportörer och andra politiker.
Rapportörerna förankrar och informerar löpande Europaforum Norra
Sveriges arbete i respektive län.

Rapportörerna har ett ansvar att
genomföra Europaforum Norra Sveriges handlingsplan och att hålla sig
à jour med det arbete som bedrivs

i kommissionen, övriga EU-institutioner och i regeringskansliet samt ha kännedom om nätverk som är relevanta för
Europaforum Norra Sveriges arbete.

Samarbete i en öppen form
En eller två gånger per år anordnas
de forum som utgör själva kärnan
i Europaforum Norra Sveriges arbete.
Syftet är att samla så många aktörer
som möjligt för att diskutera och ta
fram gemensamma ståndpunkter.
Inbjudna talare berättar om aktuella
frågor och den politiska utvecklingen
på EU-nivå. Forumen fungerar som
arbetskonferenser där deltagarna kommer fram till gemensamma ståndpunkter genom seminarier, workshops och
presentationer av goda exempel.

Mellan Europaforum Norra Sveriges
möten träffas tjänstemannagruppen
och rapportörsgruppen regelbundet för
att bevaka arbetsområdena, utarbeta
nya uttalanden och planera de kommande forumen.
Europaforum Norra Sverige strävar
efter att knyta till sig representanter för
näringslivet och de olika intresseorganisationer som är relevanta för sam
arbetets prioriteringsområden.

Arbetsområden
Rapporten ”Stark, unik och lovande –
mot en vision för Europa glest befolkade
norr (Northern Sparsely Populated Areas, NSPA) år 2020” ligger till grund för de
områden som EFNS bevakar och påverkar. Rapporten är framtagen tillsammans
med norra Norge och norra Finland av
forskningsinstitutet Nordregio. Rapporten identifierar viktiga områden som går
att koppla samman med de styrdokument, lagförslag och beslut samt finansiella fonder som finns på EU-nivå exempelvis Europa 2020-strategin och EU:s
budgetförslag för perioden 2014-2020.
Europaforum Norra Sveriges har valt ut
sex fokusområden som är viktiga med
hänsyn till de möjligheter som finns för
att tillvarata norra Sveriges intressen
utifrån ett europeiskt perspektiv. EFNS
områden för bevakning och påverkan är:
• Infrastruktur
• Energi, miljö och klimat
• Regional utveckling/
sammanhållningspolitik
• Attraktiv livsmiljö/demografi
• Näringspolitik
• Forskning och innovation

Infrastruktur
2 En väl fungerande infrastruktur för
hållbara transporter av gods och människor är en avgörande framgångsfaktor för
tillväxt och sysselsättning. Europaforum
Norra Sverige betonar vikten av att satsa
på infrastruktur i norra Sverige för att
knyta samman marknader och skapa
arbetstillfällen. Ett prioriterat område är
ett utvecklat järnvägsnät med en satsning
på Botniska korridoren, som en del av det
prioriterade Europeiska transportnätverket TEN-T, med goda infrastrukturella
kopplingar med järnväg, väg och terminaler.

Energi, miljö och klimatfrågor
2 Energi- och klimatfrågorna är högt
på EU:s agenda och ett viktigt område för
norra Sverige att utveckla. Europaforum
Norra Sverige avser därför att arbeta för
att främja utvecklingen av förnyelsebar
energi och ökad energieffektivisering och
bidra till en hållbar samhällsutveckling
med klimatmålen i fokus. Europaforum
Norra Sverige vill även arbeta för att EU
i sin miljöpolitik beaktar norra Sveriges
villkor med kallt klimat, extremt gles
befolkning och långa avstånd.
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Regional utveckling/
sammanhållningspolitik

Näringspolitik

2 Det är viktigt att de specifika förhållandena som finns i norra Sverige i form
av extrem gleshet, långa avstånd och kallt
klimat beaktas i EU:s sammanhållningspolitik. Europaforum Norra Sverige framhåller vikten av att landsbygdspolitiken
samordnas med sammanhållningspolitiken på ett effektivt sätt.

2  För att Norra Sverige på bästa sätt kan
lyckas tillvarata tillväxtpotentialer i de
mellanstora företagen och i företags generationsskiften samt i idé- och företagsavknoppning från stora företag och offentlig
sektor är det viktigt att EU tar hänsyn till
våra förutsättningar i sina beslut. Europaforum kan här medverka till detta genom
en aktiv omvärldsbevakning och påverkan.

Attraktiv livsmiljö/demografi

Forskning och innovationsfrågor

2  Den demografiska utmaningen i norra Sverige, jämte områdets glesa befolkning utgör särskilda utmaningar men
även möjligheter till innovativa lösningar.
Ett exempel är den offentliga servicen
som ställs inför särskilda utmaningar och
måste finna nya innovativa lösningar för
att erbjuda invånare lika tillgång till ser
vice och så hög attraktivitetsnivå som
möjligt även på de platser som påverkas
av ett sjunkande befolkningsantal.
Europaforum kan göra EU-nivån medveten om norra Sveriges särskilda utmaningar och möjligheter och därigenom
bidra till att bättre beslut tas på EU-nivå
som stödjer den demografiska utmaningen i norra Sverige och hela den Europeiska unionen.

2 Europaforum Norra Sveriges position
när det gäller forskning och innovations
frågor är viktig för den fortsatta utvecklingen av regionen. Europaforum Norra
Sverige ska arbeta fram underlag så att
politiker och tjänstemän kan arbeta aktivt med dessa frågor på EU-nivå. De fyra
nordligaste länen verkar för att få del av
de resurser som finns både nationellt och
på EU-nivå för att kunna tillvarata och
utveckla den potential som finns i norra
Sverige.

