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Aktuellt och historik
Information och arkiv över positioner finns på www.nspa-network.eu

Om Northern Sparsely Populated Areas (NSPA)
NSPA är ett nätverk som samlar de fyra nordligaste länen och regionerna i Sverige, de
tre nordligaste fylkeskommunerna i Norge och Finlands sju östliga och nordliga
landskapsförbund för påverkansarbete inom europeisk politik och annat europeiskt
samarbete. NSPA är en viktig påverkansplattform samt informations- och dialogforum
för norra Europa inom den Europeiska unionen. NSPA kan ses som en förlängning av
Europaforum Norra Sverige.
De specifika prioriteringarna kopplade till NSPAs arbete återfinns i Region
Västernorrlands internationella handlingsplan för 2019.
NSPA-området representeras i Bryssel av fyra regionkontor: Mid Sweden European
Office, North Sweden European Office, North Norway European Office och East &
North Finland EU Office. Regionkontoren möts regelbundet (1-2 gånger i månaden) i
Bryssel och utgör där koordinationsgruppen. Ordförande i koordinationsgruppen är
North Sweden European Office (fram till 2021). Styrgruppen utgörs av förtroendevalda
från varje område som representeras av ett Brysselkontor (2 från varje Brysselkontor
förutom East & North Finland EU Office som representeras av 4 ledamöter).
Ordförande för styrgruppen är Nils-Olov Lindfors, Region Norrbotten. Från Mid
Sweden European Office-området är Glenn Nordlund, Region Västernorrland och
Robert Uitto, Region Jämtland Härjedalen, ledamöter.
Politikernas roll och uppdrag i NSPA:
- Aktivt delta i styrgruppsmöten och påverkansmöten i enlighet med Region
Västernorrlands beslutade prioriteringar i Internationell handlingsplan 2019.
- Driva Europaforum Norra Sveriges och Region Västernorrlands prioriterade frågor
genom att inhämta kunskap eller tjänstemannastöd i sakfrågan, förankra politiskt inom
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egen organisation eller regionen, återrapportera till ansvarigt politiskt organ samt
kommunicera erfarenheter och resultat externt.
- Driva sakpolitiska frågor och bidra till diskussioner och gemensamma beslut.
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.
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 Västernorrlandpolicy för tjänsteresor som gäller. Kvitton ska sparas 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:
• Vid behov samordna underlag för framtagande av politiska ståndpunkter,
förberedande av talepunkter m.m.
• Bistå med kunskap i sakfrågor (som expert, genom sammanställning av underlag
eller förmedlande av kontakter)
• Vid behov följa upp möten, sprida information och bevaka aktuella frågor
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