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Office och North Sweden European Office
Ärendebeskrivning
Jämtlands län har sedan år 2000 varit en del av Västernorrlands representation i
Bryssel genom Europakontoret Mid Sweden European Office (MSEO). 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), med huvudmännen Länsstyrelsen i
Norrbotten, Region Norrbotten, Norrbottens kommuner, Region Västerbotten,
Företagarna och Handelskamrarna i Norrbotten och Västerbotten samt Luleå
Tekniska Universitet och Umeå Universitet, etablerades 1997. 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.
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.
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. Frågan om en
sammanslagning av de båda Europakontoren har vid ett flertal tillfällen lyfts för
diskussion i regionala utvecklingsnämnden och dess arbetsutskott under 2018.

Tjänsteskrivelse

Förvaltningschefens förslag
1. Region Jämtland Härjedalen ställer sig positiva till en sammanslagning av
Europakontoren Mid Sweden European Office (MSEO) och North Sweden
European Office (NSEO).
2. Förvaltningschef får i uppdrag att fullfölja processen med en
sammanslagning av MSEO och NSEO.
3. Följande villkor ska beaktas vid sammanslagningen:
a. att Region Jämtland Härjedalen och övriga MSEO:s
medlemsorganisationer blir medlemmar och ägare till NSEO på
samma villkor som nuvarande ägare av NSEO,
b. att sammanslagningen sker inom ramar för budget 2019 och därmed
hålls kostnadsneutral, samt
c. att anställda vid MSEO bereds fortsatt anställning vid NSEO vid
sammanslagning.
4. Nu gällande Samarbetsavtal avseende representation för Region Jämtland
Härjedalen, Kommunförbundet Västernorrland och Region Västernorrland i
Bryssel, daterat 2017-04-03, sägs upp under 2019 enligt punkt 8.2 Utträde.
5. Sammanslagningsprocessen ska fortsatt under våren arbeta med att lösa de
praktiska frågor som sammanslagningen kan innebära, med målsättningen
att ett avtal för ett gemensamt Europakontor för norra Sverige ska kunna
antas inför halvårsskiftet 2019.
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