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Distribution

Europaforum Norra Sverige 2020
Rapportörer: Glenn Nordlund (S) och Jonny Lundin (C)
Tjänstemannastöd: Frida Bergman (sammanhållningspolitik), Malin Wedin
(forskning, innovation och näringsliv), Roger Wetterstrand (infrastruktur), Ali Qadiri
(miljö, energi och klimat)
Aktuellt och historik
Information och arkiv över positioner finns på www.europaforum.nu
Om Europaforum Norra Sverige (EFNS)
EFNS är ett nätverk där huvudmännen är de politiska församlingarna på regional nivå
som arbetar med regionala utvecklingsfrågor: Region Västernorrland, Region
Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten samt kommunförbunden
i Västernorrland och Norrbotten.
Övergripande mål för EFNS är att påverka EU politiken i de frågor som berör norra
Sverige. Europaforums prioriterade fokusområden formuleras i den handlingsplan som
uppdateras årligen och styr nätverkets verksamhet. Fokusområdena är:
-

Sammanhållningspolitik
Forskning och Innovation samt Näringslivspolitik
Infrastruktur
Miljö/energi/klimat

Region Västernorrland Internationella handlingsplan identifierar de specifika
prioriteringarna inom varje område.
Huvudmännen bjuder in till Europaforum cirka en gång per år. Det är vid Europaforum
samt vid övriga rapportörmöten som positionspapper antas och övriga frågor beslutas
och diskuteras. Värdskapet roterar mellan länen.
Regionens rapportörer ingår i arbetsgruppen för sammanhållningspolitik samt
innovation och näringsliv. Ordförande i EFNS är Glenn Nordlund (S) från Region
Västernorrland. Sammankallande på tjänstemannasidan är Anna Lindberg från Region
Norrbotten
Politikernas roll och uppdrag i EFNS:
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- Aktivt delta i mötena som arrangeras i arbetsgrupper,
rapportörsmöten, och påverkansmöten i enlighet med Region Västernorrlands beslutade
prioriteringar i Internationell handlingsplan 2019.
- Driva Region Västernorrlands och regionens prioriterade frågor genom att inhämta
kunskap eller tjänstemannastöd i sakfrågan, förankra politiskt inom egen organisation
eller regionen, återrapportera till ansvarigt politiskt organ samt kommunicera
erfarenheter och resultat externt.
- Driva de EFNS-gemensamma ståndpunkterna och bidra till påverkansarbete på
nationell- och EU-nivå.

Resor
Huvudregeln är att nationella resor bokas av respektive deltagare. Alla resor bokas via
Big Travel 040-625 08 10, skl.molndal@bigtravel.se (Öppettider vardagar mellan kl.
08:00-17:00) Big Travel bokar även hotell efter önskemål.
Kostnadsställe
Kostnader ska ställas till det kostnadsställe från vilken instans man har uppdraget, i
EFNS:s fall Regionfullmäktige och kostnadsstället 82510.
Närvaroförteckning, reseersättning vid förtroendeuppdrag
Inom Sverige- ska politiker fylla i samma blankett som vanligt (se bifogad
Närvaroförteckning Reseersättning vid förtroendeuppdrag) och lämna denna till sitt
administrativa stöd. Attest görs av landstingets administrativa chef.
Utom riket- fyller politiker i Tjänsteresa utlandsblankett och anger kostnadsställe 82510.
På utlandsblankett ska politikerna ange om de begär ersättning för förlorad arbetstid
under ”Övriga upplysningar”. De lämnar ifyllda blanketter till deras administrativa stöd.
Attest görs av landstingets administrativa chef.
Utlägg på tjänsteresa (hotell, flygtaxi, tågtaxi):
Region Västernorrlands policy för tjänsteresor som gäller. Man ska spara alla kvitton i
original och redovisa de på sin utlandsblankett snarast efter hemkomst. Det är möjligt
att få reseförskott för att undvika utlägg på tjänsteresor, kontakta administrationen för
hjälp.
.

Tjänstemannastödets uppgift:
• Bistå med kunskap i sakfrågor (som expert, genom sammanställning av underlag
eller förmedlande av kontakter)
• Vid behov samordna underlag för framtagande av politiska ståndpunkter,
förberedande av talepunkter m.m.
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Vid behov följa upp möten, sprida information och bevaka aktuella frågor
Vara administrativt stöd i samband med möten genom att bl.a. ordna tillgång till
möteshandlingar och föra minnesanteckningar

Kontakter:
Glenn Nordlund
Jonny Lundin
Frida Bergman
Malin Wedin
Roger Wetterstrand
Ali Qadiri
Anna Lindberg
Big Travel

Postadress

Dnr

070-5588153
076-6390771
070-296 24 11
070-625 78 56
070-190 58 85
076-1412854
0920-28 41 81
040-625 08 10

Besöksadress

glenn.nordlund@rvn.se
jonny.lundin@rvn.se
frida.bergman.de.flores@rvn.se
malin.vedin@rvn.se
roger.wetterstrand@rvn.se
ali.qadiri@rvn.se
anna.lindberg@norrbotten.se,
skl.molndal@bigtravel.se

Telefon

E-post

