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RS/739/2020
Ny plattform för samverkan med Trøndelag
Ärendebeskrivning
Under våren 2019 gjorde regionala utvecklingsnämnden en översyn av sitt
engagemang och deltagande i nätverk som i stort handlat om samverkan och
påverkan i det politiska flernivåsystemet. En av effekterna av översynen var
nämndens beslut (§ 46, p.7/2019) att ge regiondirektören i uppdrag att se över
möjligheter och intresse av att bilda en ny nordisk gränsregional kommitté med
Trøndelag fylkeskommune. Därefter beslutade regionfullmäktige i juni 2019, § 76
p.2, att ge regionala utvecklingsnämnden i uppdrag att inleda en diskussion med
Mittnordenkommitténs övriga medlemmar med syfte att förbereda för Region
Jämtland Härjedalens utträde ur Mittnordenkommittén.
Även Trøndelag fylkeskommune har beslutat att avsluta sitt medlemskap i
Mittnordenkommittén. Parternas utträde ut kommittén sker per den 1 januari 2021.
Efter parternas beslut om utträde har diskussioner förts kring möjlig väg framåt,
och vilka former för samverkans som kan vara aktuell. I det underlag som nu
arbetats fram tillsammans med Trøndelag fylkeskommune presenteras tre möjliga
alternativ:
A. Trøndelag fylkeskommune och Region Jämtland Härjedalen, tillsammans
med minst en tredje part, stiftar en förening och ansöker därefter om status
som gränskommitté hos Nordiska Ministerrådet. Föreningen etablerar en
egen administration och organisationsstruktur.
B. Som alternativ A, men med Naboer AB som tredje part. Administration av
föreningen uppdras till Naboer AB.
C. Parterna väljer en samverkansform som ligger utanför ramarna för Nordiska
Ministerrådet. Val av modell och organisationsstruktur är då upp till
samverkande parter.
Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune behandlade ärendet vid sitt
sammanträde den 3 november 2020 och beslutade följande:
1. Fylkesrådmannen gis i oppdrag å igangsette en prosess med etablering av en
forening innenfor Nordisk Ministerråd sine rammer med Trøndelag
fylkeskommune, Region Jämtland Härjedalen og Naboer AB som foreløpige
medlemmer.
2. Denne gis arbeidstittelen Fellesrådet for Jämtland og Trøndelag.

Tjänsteskrivelse

Naboer AB kommer att behandla ärendet vid kommande styrelsemöte i slutet av
november månad.
Regionala utvecklingsnämnden behandlade ärendet 2020-11-17, § 173, och föreslår
regionfullmäktige:
1. Regionala utvecklingsnämnden får i uppdrag att bilda en förening inom
ramarna för Nordiska Ministerrådet med Trøndelag fylkeskommune, Region
Jämtland Härjedalen och Naboer AB som preliminära medlemmar.
2. Föreningen får arbetsnamnet Fellesrådet for Jämtland og Trøndelag.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen tillstyrker regionala utvecklingsnämndens förslag.
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