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Information om nämndens deltagande
i internationella nätverk
Den regionala utvecklingsnämnden har ansvaret för Region Jämtland Härjedalens
strategiska internationella arbete. Nämndens definition av strategiska internationella frågor
är: politisk samverkan och påverkan gentemot EU-nivå och nordisk samverkan. Och
nämndens prioritering av strategiska internationella frågor för påverkan avgränsas till
ämnena europeisk sammanhållningspolitik, miljö-, energi- och klimatarbete,
infrastrukturfrågor samt forskning, innovation och näringslivspolitik.
Den regionala utvecklingsnämnden har engagemang i följande internationella nätverk:
> Assembly of European Regions (AER), ett paneuropeiskt nätverk för regioner. AER
har generalförsamling, executive board (ett arbetsutskott), political bureau
(styrelse), tematiska arbetskommittéer och ett svenskt AER-nätverk. Region
Jämtland Härjedalen deltar i den tematiska Kommittén 1 – ekonomi och regional
utveckling, generalförsamlingen och AER-Sverigenätverket. Ledamöter är Robert
Uitto (Kommitté 1 och AER Sverige/Norden), Susanné Wallner (Kommitté 1),
Thomas Hägg (generalförsamlingen), Thomas Andersson (generalförsamlingen)
och tjänstemannastöd är Anna Omberg.
> European Associaion of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning
(EARLALL), ett nätverk för livslångt lärande. Ledamot är Robert Uitto och
tjänstemannastöd är Dag Hartman.
> Environmental Conference of the Regions of Europe (ENCORE), ett av Europas
största miljönätverk för påverkan av EU:s miljöpolitik. Ledamot är Robert Uitto och
tjänstemannastöd är Gunnar Fackel.
> Europaforum Norra Sverige (EFNS), en mötesplats och kunskapsarena där EU:s
politik analyseras och diskuteras i de avseenden där den berör norra Sverige. EFNS
bevakar Europafrågor för att påverka EU:s lagstiftning, EU:s strategier och
handlingsprogram samt EU:s budget. Syftet med EFNS är att tillvara ta norra
Sveriges intressen både på den europeiska arenan och i förhållanden till den
nationella nivån i frågor med ett tydligt europeiskt perspektiv. Ledamöter är: Robert
Uitto (sammanhållningspolitik), Gunnar Hjelm (energi, klimat, miljö samt
infrastruktur) och Thomas Andersson (forskning, innovation och näringslivspolitik).
Tjänstemannastöd är Anna Omberg, Gunnar Fackel, Berit Eriksson och Erik
Andersson.

> Mittnordenkommittén (MNK), en av Nordiska Ministerrådets gränskommittéer och
ett nätverk för nordisk samverkan. Nätverket går under flaggen
Mittnordenkommittén Nordens gröna bälte, medlemsregioner är: Tröndelag,
Jämtland Härjedalen, Västernorrland och Österbotten. Ledamöter är Thomas Hägg
(representant i ledningsgruppen och ledamot i kommittén), Jenny Sellsve (ledamot i
kommittén), Thomas Gutke (ledamot i kommittén), Gunnar Hjelm (ledamot i
kommittén), Can Svaran (ledamot i kommittén). Tjänstemannastöd är Anna
Omberg, Gunnar Fackel, Jan Molde, Jimmy Eriksson och Göran Hallman.
> Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), är en förlängning av nätverket EFNS.
I NSPA ingår de nordligaste regionerna i Sverige, Norge och Finland. Syftet är att
skapa kritisk massa för att tillsammans påverka EU-politik som rör våra regioner.
De svenska representanterna i NSPA är europaforums ordförande och vice
ordförande, detta innebär: Erik Bergkvist (Västerbotten) och Anders Josefsson
(Norrbotten), Robert Uitto är ersättare. Tjänstemannastöd är Anna Omberg.

