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Medfinansiering av North Sweden Stockholm Office
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen deltar sedan 2020 i projektet Nationell och
internationell politisk påverkan (NIPP). Projektägare är Region Västerbotten.
Projektet syftar till att öka norra Sveriges synlighet i den nationella debatten och
stärka regionernas roll mot den nationella och internationella nivån. Projektet har
kommit till mot bakgrund av att de samhällsintressen som finns i norra Sverige
behöver ges mer utrymme hos beslutsfattare på nationell nivå. Projektet vill verka
för ökad informationsspridning om tillgångar och behov i norra Sverige och öka
deltagandet i nationella debattforum. Projektet vill stärka norra Sveriges legitimitet
genom att samordna en gemensam röst för norra Sverige i nationella debattforum.
För att möjliggöra detta finns projektet North Sweden Stockholm Office, vilket är en
samordnande funktion för norra Sverige som nationell opinionsbildare. Genom
detta projekt kanaliseras gemensamma intressen från de fyra nordligaste
regionerna mot nationell nivå för att stärka förutsättningarna för statliga och andra
investeringar i norra Sverige. Region Jämtland Härjedalen bidrog under 2020 med
300 000 kronor. Nu är en ny projektperiod och skrivning under framtagande vilket
innebär en medfinansiering för 2021-2024 med totalt 900 000 kronor.
Projektet för kommande period är i stort densamma; projektets primära arbetsyta
är den nationella nivån och så avser projektet att det ska fortsätta vara. Dock har
erfarenheter från föregående projektperioder identifierat att kopplingen mellan EUnivå och nationell nivå i påverkansarbetet av beslutsfattande ibland är ”oarbetad”.
Det finns kopplingar och beslutskedjor som projektets syfte och mål går miste om
och det förstärks i kommande period, främst genom ett närmare samarbete med
North Sweden European Office och Europaforum Norra Sverige.

Regiondirektörens förslag
1. Region Jämtland Härjedalen deltar i projektet North Sweden Stockholm

Office under perioden 2021-2024.
2. Region Jämtland Härjedalen medfinansierar kostnaden för deltagandet i
projektet, totalt 900 000, inom befintlig ram för område Hållbar tillväxt.

Tjänsteskrivelse

Kostnaderna fördelas på 50 000 kronor för år 2021, 300 000 kronor per år
under 2022 och 2023, samt 250 000 kronor år 2024.
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