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Inledning 
Denna policy sätter Region Västernorrlands långsiktiga mål för det internationella 

arbetet. Policyn kompletteras av program och riktlinjer inom berörda områden och den 

internationella handlingsplanen sätter upp realistiska delmål och prioriterade aktiviteter 

för varje år.  

 

Den ökade globaliseringen, som innebär både utmaningar för alla regioner, inklusive 

Västernorrland, utgör utgångspunkt till det internationella arbetet. 

Genom att skapa förutsättningar för en ökad internationell konkurrenskraft attraheras 

kompetens, företag och kapital till regionen, samtidigt som förmågan för att möta 

samhällsutmaningarna kan stärkas.  

 

Arbetet med att skapa goda förutsättningar för en hållbar regional utveckling i länet är 

beroende av ett fungerande internationellt arbete. Detta gäller för Region 

Västernorrland, som ansvarig för det statliga regionala utvecklingsarbetet, i nära 

samverkan med kommunerna, statliga myndigheter, näringsliv och andra relevanta 

aktörer. Här har Region Västernorrland en viktig roll som företrädare för länet. 

Omvärldsbevakning, internationella kontaktnät och kunskapsutveckling behövs brett i 

regionen för att skapa en hållbar regional utveckling. Det gäller både näringslivet och 

samhället i stort. Många förutsättningar för den regionala nivån bestäms på EU-nivå. 

EU:s olika policys blir därför extra viktiga att bevaka och samarbeta kring.   

 

För en stor och kunskapsintensiv organisation som Region Västernorrland spelar 

dessutom omvärldskontakter en synnerligen stor roll också för organisationens eget 

utvecklingsarbete.  Det internationella arbetet är därför av stor betydelse för att utveckla 

organisationen Region Västernorrland med alla sina kärnverksamheter. 

 

Mål 
Målen för Region Västernorrlands internationella engagemang är därför att; utifrån både 

det statliga regionala utvecklingsansvaret och som stor organisation med många 

kärnverksamheter; arbeta för: 

 
Ge länet Västernorrland goda förutsättningar för hållbar utveckling genom att: 

• bevaka och hävda länets och Region Västernorrlands intressen inom EU-politiken. 

• öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete inom områden där 

Västernorrland har särskilda behov och förutsättningar där områdena infrastruktur 
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och hållbara transporter, forskning och innovation, miljö och energi, kultur samt 

kompetensförsörjning är särskilt prioriterade 

• verka för internationellt utbyte och exportverksamhet som gynnar länets näringsliv 

och bidrar till ökad sysselsättning 

 

Utveckla organisationen Region Västernorrlands verksamhet genom att: 

• tillvarata de möjligheter till verksamhetsutveckling som internationellt samarbete 

öppnar, exempelvis genom delfinansiering ur EU-program 

• bidra till att förtroendevalda och medarbetare får nya kunskaper och erfarenheter 

genom internationellt samarbete 

 

Gynna invånarna i Västernorrland genom att: 

• skapa möjligheter för invånarna och organisationer att delta i internationellt 

samarbete 

• stimulera internationellt kulturutbyte 

 

Genomförande 
Internationella aktiviteter kan vara av många olika slag: 

• påverkansarbete inom EU-politiken 

• medicinskt samarbete och metodutveckling 

• verksamhetsutvecklande kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

• omvärldsbevakning och informationsspridning 

• medverkan i internationella projekt (t.ex. inom ramen för EU-program) 

• agerande i internationella politiska nätverk 

• samarbete som kan utveckla länets näringsliv 

 

Därför väljer Region Västernorrland att förtydliga målen och genomförandet genom 

årliga handlingsplaner som förtydligar vilka delmål och aktiviteter som ska prioriteras 

för att nå de övergripande målen i internationella policyn. 

 

Internationellt samarbete och bevakning av EU-frågor är ett förordningsstyrt uppdrag 

för Region Västernorrland som statligt regionalt utvecklingsansvarig aktör i 

Västernorrland. Det är också en angelägenhet för hela organisationen, vilket innebär att 

planering och budgetering av detta arbete ska ske inom all ordinarie verksamhet. 

Medarbetare i Region Västernorrland bör hålla sig informerade om EU:s regelverk och 

olika program för utvecklingsarbete och internationellt samarbete, i de delar som berör 

den egna verksamheten. Även bevakning och påverkan av EU:s politiska processer bör 

vara en del av den normala politiska verksamheten. 

 

För att tillgodose regionala behov av politisk bevakning av EU-politik, information, 

kontaktvägar och kompetensutveckling är Region Västernorrland en aktiv aktör i 

regionens Bryssel-kontor, Mid Sweden European Office, i Europaforum Norra Sverige 

och andra internationella nätverk. Medlemskapet i olika organ och nätverk ska 

regelbundet utvärderas och omprövas för att säkerställa nytta och effektivitet. Våra 
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förtroendevalda finns representerade i ett antal styr- och referensgrupper med uppdrag 

inom sammanhållningspolitiken, däribland regionala strukturfondspartnerskapet och 

olika interreg-program. 

 

Tjänstemannastöd i form av internationell expertis och administrativt stöd ska finnas för 

samordning och utveckling av den politiska organisationens internationella uppdrag. 

Detta expertstöd ska också användas vid påverkan av EU-politik för regionens intresse, 

information och stöd till EU-projektsamarbete mm. 

 

Ett framgångsrikt internationellt arbete underlättas av fortlöpande kompetensutveckling, 

såväl bland politiker som bland medarbetare. Detta gäller bland annat: 

• språkkunskaper 

• EU-kunskaper 

• kunskaper om samhällsförhållanden och kultur i omvärlden 

 

Ansvarsfördelning 
 
Regionfullmäktige beslutar om 

• internationell policy för Region Västernorrland 

• måldokument för länets gemensamma internationella arbete 

 

Regionstyrelsen är på regionfullmäktiges uppdrag, politiskt ledningsorgan för det 

löpande internationella arbetet och svarar bland annat för: 

• riktlinjer, program och handlingsplaner för agerande i internationella politiska 

nätverk och övrigt internationellt samarbete 

• officiella internationella kontakter 

• yttranden över remisser i internationella frågor 

• löpande omvärldsbevakning 

• uppföljning av internationell policy, handlingsplaner för och projekt inom 

internationellt samarbete 

• andra ställningstaganden i det löpande arbetet, vilka kräver politiska beslut 

 

Uppföljning 
Region Västernorrlands internationella engagemang och samarbeten ska planeras väl 

och bygga på förväntad nytta för regionen, verksamheten och/eller innevånarna. 

Långsiktighet och regelbunden uppföljning av engagemangen är viktigt och ska ske 

under årlig revidering av internationell handlingsplan.  

 

Arbetet ska präglas av: 

• tydliga uppdrag och mandat för organisationens företrädare 

• samverkan med övriga aktörer i länet inom aktuella sakfrågor 

• en kontinuerlig återrapportering till uppdragsgivaren 

• kontinuerlig uppföljning av uppdrag, arbetssätt och måluppfyllelse.  
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