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PM Sammanslagning av
Europakontoren Mid Sweden
European Office och North Sweden
European Office
Bakgrund
Den 9 maj 2017 fattade dåvarande landstingsstyrelsen i Västernorrland beslutet att
aktualisera frågan med berörda regioner om en gemensam representation i Bryssel för norra
Sverige, ”med avsikten att stärka möjligheterna till påverkan på EU inom relevanta
politikområden”.
Ägarråden för representationerna har löpande haft frågan uppe för behandling vid möten
under 2018. Ägarrådet för MSEO 9-10 oktober gav styrelsen för MSEO i uppdrag att
fortsätta processen för att hitta former för en sammanslagning av de båda kontoren.Frågan
har vid ett flertal tillfällen lyfts för diskussion i regionala utvecklingsnämnden och dess
arbetsutskott under 2018.
Europakontorens struktur
Mid Sweden European Office (MSEO) startade sin verksamhet 1997 och öppnade kontor i
Bryssel året därpå, då enbart för Västernorrland. Ägare var Landstinget Västernorrland,
Länsstyrelsen Västernorrland och Sundsvalls kommun. Från år 2000 fungerade kontoret
även som Jämtlands läns representation i Bryssel. Huvudmän var då landsting, länsstyrelser
och kommunförbund i de två länen samt Mittuniversitetet. I början av 2015 formades MSEO
som det ser ut idag med Landstinget/Region Västernorrland (RVN) som huvudman. Region
Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Kommunförbundet Västernorrland är
MSEO:s ägare.
North Sweden European Office (NSEO) etablerades också 1997. Ett kontor i Bryssel
öppnade året därpå. Parallellt fanns då även kontor i Umeå och Luleå. Brysselkontorets
huvudmän var länsstyrelserna, landstingen och kommunförbunden i Norrbottens och
Västerbottens län samt Norrlandsfonden. Huvudmän idag är Länsstyrelsen i Norrbotten,
Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Västerbotten, Företagarna och
Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå Tekniska Universitet och Umeå
Universitet.
MSEO ska enligt verksamhetsdirektivet 2018 dels arbeta med bevakning och påverkan av
politikområden inom EU av regional betydelse och dels med information och rådgivning om
EU till regionala aktörer. Som MSEO:s långsiktiga prioritering för bevaknings- och
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påverkansarbetet har EU:s sammanhållningspolitik och transportpolitik pekats ut.
Dessutom har klimat/miljö/energi identifierats som ett viktigt område. MSEO har i
dagsläget en kontorschef och en handläggare anställd, samt löpande två praktikanter.
NSEO ska enligt verksamhetsdirektivet 2017-2019 huvudsakligen arbeta med bevakning,
påverkan, information och rådgivning. NSEO har ett antal fokusområden att bevaka och
påverka. Dessa inordnas i fyra huvudarbetsområden; Regional utveckling,
Innovationsunionen, Inre marknad samt Attraktiv livsmiljö. Vid NSEO arbetar idag en
kontorschef, tre handläggare och löpande två praktikanter.
De två Europakontoren har idag en omfattande samverkan, bl.a. inom ramen för
Europaforum Norra Sverige (EFNS) och Northern Sparsely Populated Areas (NSPA). Båda
kontoren bidrar i arbetet med att bl.a. ta fram positionspapper, som sedan sprids inom EU.
De positioner Region Jämtland Härjedalen för fram inom EU och andra internationella
sammanhang har som regel sin grund i arbetet inom EFNS och är därmed hela norra
Sveriges gemensamma ståndpunkter.
Sammanfattningsvis har de båda kontoren i princip samma grunduppdrag. Ägarstrukturen
är liknande, men NSEO har en bredare bas i hemmaregionen. MSEO har ett mer
koncentrerat sakpolitiskt uppdrag som möjligen kan sägas vara mer riktat mot
huvudmännens behov, till skillnad från NSEO som kan sägas fokusera mera på ett samlat
regionalt behov.

Vinster med en sammanslagning
Det finns flera vinster med en sammanslagning. Ett gemensamt Europakontor för norra
Sverige skulle i korthet innebära:
 etablerande av en Brysselbaserad verksamhet med mer samlad och mer samordnad
kompetens,
 större möjligheter att få genomslag för norra Sveriges gemensamma ståndpunkter,
 större resurser att stödja huvudmännen och hemmaregionerna genom strategiskt
och proaktivt påverkansarbete,
 bättre möjligheter att bidra med kunskap, analys- och processtöd samt information,
samt
 en naturlig utveckling av det samarbete som idag finns mellan kontoren, bl.a. inom
ramen för Europaforum Norra Sverige.

Ekonomiska förutsättningar
Region Jämtland Härjedalen bidrar idag med 1 miljon kronor per år till MSEO:s
verksamhet. En sammanslagning bedöms i nuläget vara kostnadsneutral jämfört med
situationen idag med två separata Europakontor.

Fortsatt process
Avtalsfrågor kring bl.a. styrning, representation, ansvar, lokaler och personal kommer att
hanteras under första halvåret 2019. Målsättningen är ett sammanslaget kontor - ett
gemensamt Europakontor för norra Sverige – under tredje kvartalet 2019.

