Tjänsteställe, handläggare
Regional utveckling
Christian Forsberg

Datum
2019-11-05

Dnr

Sida
1(4)

Distribution

Mittnordenkommittén 2020
Om Mittnordenkommittén
De nordiska länderna har en lång historia av samarbete inom det regionalpolitiska
området. Samarbetet bygger på en insikt om att gemensamt lärande och gemensamma
lösningar är avgörande för att tillsammans uppnå resultat som bidrar till en hållbar
utveckling av Nordens regioner. Grunden för det nordiska samarbetet, den nordiska
nyttan och ett nordiskt mervärde är att det finns stora likheter mellan de nordiska
länderna som skapar förutsättningar för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.
Mittnordenkommittén är ett av Nordiska Ministerrådets prioriterade regionalpolitiska
samarbeten över riksgränserna i Norden. Målsättningen med dessa är att utveckla det
gränsregionala samarbetet i Norden.
Mittnordenkommittén är ett politiskt nätverk bestående av ledamöter från regioner i
Mittnorden belägna från ryska gränsen i öst till Atlanten i väst. Samarbetet är även
öppet för partners som kommuner, intresseorganisationer och myndigheter.
Mittnordenkommittén samarbetar med avsikt att främja hållbar utveckling och tillväxt i
Mittnorden.
Mittnordenkommittén är högsta beslutande organ för samarbetet och består av politiskt
förtroendevalda från kommitténs medlemsregioner. Mittnordenkommittén utser vid
höstmötet en ordförande för två år i taget bland ledamöterna i ledningsgruppen.
Ordförandeskapet växlar mellan länderna enligt löpande turordning.
Medlemmar i Mittnordenkommittén är Trøndelag fylkeskommune, Region Jämtland
Härjedalen, Region Västernorrland och Österbottens förbund.
Partners är Länsstyrelsen Jämtland, Länsstyrelsen Västernorrland, Svenska Österbottens
förbund för kultur och utbildning, Parikkala kommun, Kramfors kommun och
Handelskammaren Österbotten.
Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter samt genom medel från Nordiska
ministerrådet.
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Samarbetsområden 2020
Mittnordenkommittén har under våren 2018 utarbetat en ny strategi som antogs på
vårmötet i juni 2018. Den nya strategin fokuserar på samarbete mellan
medlemsregionerna för en balanserad utveckling mellan land och stad i enlighet med
Nordiska samarbetsprogrammet för regional utveckling och planering 2017-2020.
Särskild tyngd är på samarbete inom kultur och infrastruktur (öst-västliga förbindelser).
Mittnordenkommittén delar ut priser för att stödja intentionerna med strategin och för
att förankra kommittén runt om i mittnorden.
• Mittnordenkommitténs kulturpris
• Mittnordenkommitténs energi- och miljöpris (hållbarhetspris)

Ledningsgrupp 2020
Varje medlemsregion utser en ledamot till ledningsgruppen. Trøndelag fylkeskommune
har tills vidare två ledamöter, eftersom regionerna Nor- och Sør-Trøndelag nyligen
slagits ihop till en region. Ledningsgruppen utser inom sig vice ordförande för ett år i
taget. Ledningsgruppen består av:
• Peter Boström (Ordförande), Österbottens förbund
• Hans Backlund (Vice ordf) Region Västernorrland
• Pål Sæther Eiden (närmast avgående ordförande), Trøndelag fylkeskommune
• Gun Iversen Stokke, Trøndelag fylkeskommune
• Håkan Larsson, Region Jämtland Härjedalen

Kansliet 2020
Mittnordenkommitténs kansli ansvarar för att förbereda och genomföra kommitténs och
ledningsgruppens möten. Kansliet ansvarar även för att genomföra kommitténs och
ledningsgruppens beslut. Kansliet består av:
• Romana Culjak (kanslichef), romana.culjak@rvn.se, 073-024 80 70
• Johanna Dahl (specialplanerare), johanna.dahl@obotnia.fi, +35 8 44 312 6743
• Anita Pettersson (ekonom) anita.pettersson@rvn.se, 0611-803 50, 070-190 44
17

Resursgrupp 2020
Som stöd till kansliet finns en resursgrupp med en representant från varje region.
Resursgruppen består av:
• Espen Solheim, Trøndelag espso@trondelagfylke.no
• Anna Omberg, Region Jämtland Härjedalen anna.omberg@regionjh.se
• Christian Forsberg, Region Västernorrland christian.forsberg@rvn.se
• Jerker Johnson, Österbottens förbund jerker.johnson@obotnia.fi
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Resursgruppens uppgift
•
•

Resursgruppen är ett beredande organ inom Mittnordenkommittén till stöd för
medlemsregionerna och kanslichefen.
Resursgruppen deltar i kommittémöten samt möten med ledningsgruppen.

Västernorrlands representant i resursgruppen ska:
•
•
•
•
•

Vara administrativt stöd till regionens ledamöter i samband med möten, bland
annat ordna tillgång till möteshandlingar och föra minnesanteckningar.
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.
Förbereda möten där även Mittnordenkommitténs partners bjuds in (två gånger
per år inför vår- och höstmöten).

Politikernas roll och uppdrag i MNK
- Aktivt delta i möten som arrangeras under året, utsedda arbetsgrupper samt seminarier/
konferenser och övriga aktiviteter 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 sakpolitiska frågor och bidra till diskussioner och gemensamma beslut i
Mittnordenkommittén.

Resor
Huvudregeln är att resor bokas av respektive deltagare. Resursgruppen kan vid behov
hjälpa till med att samordna resor. Alla resor bokas via Big Travel (040-625 08 10,
öppettider vardagar mellan kl. 08:00-17:00) affars.syd@bigtravel.se. Big Travel bokar
även hotell efter önskemål.
Närvaroförteckning, reseersättning vid förtroendeuppdrag
Inom Sverige- ska politiker fylla i samma blankett som vanligt (Närvaroförteckning
Reseersättning vid förtroendeuppdrag) och lämna denna till sitt administrativa stöd.
Attest görs av regionens 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
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under ”Övriga upplysningar”. De lämnar ifyllda blanketter till sitt administrativa stöd.
Attest görs av regionens administrativa chef.
Utlägg på tjänsteresa (hotell, flygtaxi, tågtaxi)
Region Västernorrlands policy för tjänsteresor gäller. Alla kvitton ska sparas i original
och redovisas på utlandsblanketten snarast efter hemkomst. Det är möjligt att få
reseförskott för att undvika utlägg på tjänsteresor, kontakta administrationen för hjälp.
Kostnader ska ställas till det kostnadsställe från vilken instans man har uppdraget, d.v.s.
82510 som är regionfullmäktiges kostnadsställe.
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