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Internationellt program
för Västerbottens läns landsting 2009–2013
(Fastställt av landstingsfullmäktige 2009-03-31—04-01, § 51)

1. Inledning
Västerbottens läns landsting antog år 2000 den internationella policyn ”Nya politiska
utmaningar”, som befäste att landstinget ska vara en aktiv och kompetent samarbetspartner i europafrågor; bidra till att förverkliga visionen om ”Västerbotten – det
internationella länet”; samt vara en kunskapsorganisation som ligger i framkant också
internationellt.
Sedan år 2000 har mycket förändrats i omvärlden. Ökad globalisering och
internationalisering har fått konsekvenser inte bara för Västerbotten som län, utan
även för landstinget som organisation. Vikten av omvärldsbevakning och
policypåverkan har ökat, samtidigt som möjligheterna till extern finansiering och
samarbetsprojekt med andra aktörer har förstärkts ytterligare.
Detta internationella program syftar till att vara en grund för det internationella
arbetet i landstinget. Det ska stärka förutsättningarna för landstingets internationella
engagemang genom att tydliggöra landstingets övergripande prioriteringar.
Programmet, som från och med 2009 följer EU:s budgetperiod, kommer att
revideras inför 2014.
Global nivå – ökad internationalisering och EU-integration
Med globaliseringen ökar interaktionen länder emellan när gränser öppnas,
ekonomier integreras och informationsutbytet växer. Vårt beroende av omvärlden
ökar, konkurrensen blir i vissa fall hårdare, samtidigt som möjligheterna blir större.
FN och EU är exempel på politiska organ som arbetar för en ökad globalisering.
EU har sedan Sveriges medlemskap utvidgats mot öst med 12 nya medlemsstater och
fler står på tur, och den Ekonomiska och Monetära Unionen (EMU) såväl som
Schengensamarbetet har etablerats. Tjänstedirektiv, en europeisk hälsostrategi,
patientrörlighetsdirektiv och ett energi- och klimatpaket har antagits. Samtidigt
jobbar man vidare med en gemensam strategi för Östersjöområdet, en revidering av
det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), och ett nytt fördrag om unionens
funktionssätt. Alla dessa frågor, och många fler, berör direkt eller indirekt vår region
och organisation.
EU har också formulerat den så kallade Lissabonstrategin, som syftar till att göra
EU-området till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade
ekonomi, med möjlighet till hållbar ekonomisk tillväxt med fler och bättre
arbetstillfällen och en högre grad av social sammanhållning.
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Den europeiska sammanhållningspolitiken, EU:s regionalpolitik, har som mål att
bidra till ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska
regionala skillnader och ojämlikheter mellan människor. Programperioden 2007–
2013 syftar till att skapa konkurrenskraft och sysselsättning genom att ta tillvara de
förutsättningar som finns inom hela Europeiska unionen och skapa möjligheter för
alla regioner att bidra till Europas konkurrenskraft.
Beslutsfattande inom den Europeiska Unionen bygger på den s k subsidiaritetsprincipen. Det innebär att beslut ska fattas på lägsta mest effektiva nivå, så nära
medborgarna som möjligt. Det betyder också att överordnade politiska nivåer ska
vara stödjande gentemot de underliggande. I många frågor hålls en dialog mellan EU,
nationell, regional och lokal nivå, i syfte att skapa delaktighet, förankring och goda
förutsättningar för implementering. Genom EU-medlemskapet, och samhällsutvecklingen i stort, har regionernas roll ökat i betydelse.
EU:s budgetperiod är sjuårig, vilket innebär att den nuvarande som påbörjades
1 januari 2007 sträcker sig fram till 31 december 2013. Arbetet med att utforma EU:s
politiska inriktning och budget för perioden från 2014 och framåt pågår redan.
Den nationella nivån
Samtliga medlemsländer har utvecklat nationella strategier för genomförandet av
EU:s sammanhållningspolitik.
Den svenska nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning åren 2007–2013 syftar till att:
•
•
•
•
•

Bidra till att skapa konkurrenskraftigare regioner och individer i Sverige
Vidareutveckla samordningen mellan den regionala utvecklingspolitiken,
arbetsmarknadspolitiken och den europeiska sammanhållningspolitiken
Utgöra Sveriges nationella strategiska referensram för sammanhållningspolitiken och ligga till grund för genomförandet av EU:s strukturfonder
Vara vägledande för regionala tillväxtprogram och för nationella myndigheter
Utveckla dialogen och samspelet mellan aktörer på lokal, regional, nationell
och EU-nivå.

På nationell nivå finns också ett flertal myndigheter som på statens uppdrag ska
främja utveckling eller se till att de nationella målen inom ett visst område efterlevs.
Socialstyrelsens arbete är ett exempel på detta, där nationella riktlinjer får
konsekvenser för landstingets hälso- och sjukvård. Inom andra områden som
exempelvis forskning och kultur har Vinnova och Statens kulturråd i uppdrag att
arbeta för att förverkliga den nationella politiken.
Den regionala nivån
Utifrån den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och
sysselsättning framtas regionala utvecklingsprogram.
Det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) för perioden 2007–2013 är ett
strategiskt dokument som utgör viljeinriktningen för det regionala utvecklingsarbetet
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i Västerbottens län. Det har tagits fram av länsstyrelsen i samråd med kommuner,
landstinget, näringsliv, berörda statliga myndigheter och intresseorganisationer.
Genomförandet av prioriteringarna i RUP sker via operativa program, exempelvis
det regionala strukturfondsprogrammet för konkurrenskraft och sysselsättning.
I Västerbottens RUP utpekas internationellt samarbete och omvärldskontakter som
ett av fem strategiska områden i det regionala utvecklingsarbetet. Målet är att
Västerbotten har förstärkt sin position som en aktiv och attraktiv region på den
internationella arenan till år 2013. Såväl privat som offentlig sektor deltar i projekt
och handelsutbyte med andra länder, både inom och utanför EU, med fokus på
hållbar utveckling och tillväxt.
Länsstyrelsen är som statlig myndighet i länet ansvarig för att fullfölja de nationella
målen som beslutats av regering och riksdag. I regeringens regleringsbrev till
länsstyrelsen i Västerbotten är Barentssamarbetet särskilt prioriterat inom området
Internationell samverkan.
Landstinget har tillsammans med länets kommuner den 1 januari 2008 bildat ett
kommunalt samverkansorgan, Region Västerbotten. I regionplanen 2008–2010
fastställs följande prioriteringar för det internationella engagemanget att:
•
•
•
•
•
•
•

Ansvara för framtagande, samordning och genomförande av de strategiska
länsplanerna, inkl området internationalisering och omvärldskontakter
Aktivt delta i den politiska dialogen på europeisk och nationell nivå för att
tillvarata länets intressen
Aktivt delta i olika nätverk, organisationer och samarbeten
Utveckla samarbetet med andra regioner i Europa
Verka för ökad samverkan och samordning i länet för gemensam
omvärldsbevakning och stärkt internationellt engagemang
Verka för ökat engagemang i internationella projekt
Internationellt engagemang och EU-arbete ska ses som integrerad och
naturlig del av all verksamhet

Västerbottens läns landsting
Landstingets verksamhetsidé, ”Utveckling för hela Västerbotten – en god hälsa och
en bra livsmiljö”, utgår från landstingets uppdrag att tillgodose medborgarnas behov
av hälso- och sjukvård, tandvård och habilitering/rehabilitering samt att bedriva ett
aktivt folkhälsoarbete. Den utgår också från landstingets uppgifter att tillhandahålla
högspecialiserad sjukvård för befolkningen i den norra sjukvårdsregionen, ta ansvar
för och bedriva forskning, utbildning och utveckling inom hälso- och sjukvården,
ansvara för regional utveckling inom områdena kultur, folkbildning, folkhälsa och
viss regional infrastruktur- och kommunikationsplanering, samt att arbeta för länets
utveckling.
Landstingets vision för länet och dess invånare är ”År 2020 har Västerbotten
världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning”. I landstingsplanen 2009–
2011 har sex övergripande mål fastställts med utgångspunkt i visionen. Målen är
allmängiltiga och styrande för samtliga verksamheter, inklusive det internationella
arbetet:
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•
•
•
•
•
•

Bättre och jämlik hälsa
Trygg och säker vård
God hushållning
Ökad tillväxt och regional kraftsamling
Ökat medborgarinflytande
Hälsofrämjande och utvecklande arbetsplatser

I landstingsplanens avsnitt Regional utveckling fastställs bl a följande inriktning för
landstingets internationella arbete:
”Genom ett aktivt internationellt engagemang och EU-arbete delta i dialogen med
EU och nationell nivå i syfte att påverka utifrån regionens intressen samt på annat
sätt bidra till länets och landstingets utveckling.”
Landstingets arbete regleras också genom av fullmäktige antagna program och
policys, där vikten av internationellt arbete lyfts fram. I FoU-policyn betonas att
landstinget måste beakta att det på den starkt konkurrensutsatta forskningsarenan allt
oftare fokuseras på ett mindre antal forskningsmiljöer som presenterar internationellt
uppmärksammade resultat. Det folkhälsopolitiska programmet ligger till grund för
landstingets sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete. Där framhålls vikten
av att samverka med andra aktörer för att öka kunskapen och verka för att de
samhälleliga förutsättningarna för hälsa stärks.
Vidare fastställs det i landstingets miljöpolitiska program att landstinget ska delta i
dialogen med samarbetspartners på regional, nationell och EU-nivå om framtida
politiska prioriteringar avseende miljö- och trafiksäkerhet. Enligt det handikappolitiska programmet tar den svenska handikappolitiken sin utgångspunkt i FN:s
standardregler och konventioner för att stärka funktionshindrades mänskliga
rättigheter. Slutligen betonas även i landstingets ägarpolicy vikten av internationellt
engagemang och samverkan med externa aktörer.
Nytt internationellt program
Landstingets nya internationella program ska innehålla följande fyra delar:
1.
2.
3.
4.

Internationell policy
Övergripande mål
Detaljerade mål
Handlingsplan med aktiviteter

Landstingsfullmäktige fastställer internationell policy samt övergripande mål i det
internationella programmet.
Landstingsstyrelsen leder och samordnar förvaltningen
angelägenheter och har uppsikt över nämnders verksamhet.

av

landstingets

Landstingsstyrelsen har i uppdrag att fastställa detaljerade mål och en handlingsplan
med aktiviteter för genomförande av det internationella programmet. De detaljerade
målen ska vara tydliga, tidsbestämda och mätbara. Styrelsen ansvarar också för att
landstinget i sitt internationella arbete når upp till de angivna målen.
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Nämnden för regional utveckling har i uppdrag att, i samråd med landstingsstyrelsen
och berörda nämnder, ta fram underlag till detaljerade mål och handlingsplan med
aktiviteter för genomförande av det internationella programmet. Nämnden för
regional utveckling ska samordna landstingets EU-arbete och landstingets
internationella engagemang. Fullmäktige beslutar normalt om medlemskap i
internationella organisationer.
Handikappnämnden, som utövar den politiska styrningen av landstingets handikappverksamhet, är inom sitt verksamhetsområde ansvarig för att det internationella
programmet efterlevs.
Övriga nämnder och styrelser är inom sina respektive verksamhetsområden ansvariga
för att det internationella programmet efterlevs.
Fullmäktige fastställer budgetramarna för landstingsstyrelsens, nämndernas och
styrelsernas verksamhetsområden. Internationella programmet ska finansieras inom
befintliga budgetramar. Verksamhetsområdesövergripande kostnader ska beaktas i
det årliga budget- och planeringsarbetet.
Landstingsstyrelsen, nämnder och styrelser ska använda sig av det internationella
programmet som underlag och styrinstrument för det internationella arbetet.
Resultatet av det internationella arbetet ska redovisas till fullmäktige i samband med
den årliga planerings- och budgetprocessen.
Landstingsdirektören har det yttersta ansvaret för att det internationella programmet
genomförs i organisationen, besluten efterlevs och resultat av det internationella
arbetet rapporteras till landstingsstyrelsen.
Verksamhetscheferna ansvarar för att det internationella programmet genomförs
inom den egna enheten.

2. Internationell policy för Västerbottens läns landsting
2009–2013
Det internationella programmet syftar till att vara en grund för det internationella
arbetet i landstinget. Det ska stärka förutsättningarna för landstingets internationella
engagemang genom att tydliggöra landstingets övergripande prioriteringar.
Internationellt engagemang och EU-arbete ska ses som integrerad och naturlig del av
alla verksamheter.
Befolkningsperspektivet
Genom sitt regionala perspektiv och uppgiften att erbjuda en god hälso- och
sjukvård, regional kultur, tandvård, handikappverksamhet, utbildning och
kollektivtrafik, ska landstinget tillsammans med andra aktörer i regionen främja
samarbete och utveckling, som är till nytta för regionens invånare. Det är därför av
stor vikt att bevaka de frågor som berör vår region och vårt landsting, stimulera goda
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kontakter med omvärlden, och verka för gränsöverskridande projekt och utbyten
som gynnar såväl medborgare och patienter, som företag och organisationer.
Verksamhetsperspektivet
Ur verksamhetsperspektiv är det angeläget att genom ökad kunskap och ökat
engagemang tillvarata de möjligheter till utveckling som internationellt samarbete
öppnar, exempelvis genom finansiering ur EU‐program. Landstinget verkar för att
bygga upp strategiska plattformar inom prioriterade områden, som genom långsiktiga
och framgångsrika samarbeten skapar förutsättningar för att utveckla regionen och
landstingets verksamheter.
Medarbetarperspektivet
För landstingets medarbetare är det en styrka att tillägna sig nya kunskaper och
erfarenheter genom internationellt engagemang, både för egen kompetensutveckling
och för landstinget som kunskapsorganisation. Genom ett ökat internationellt
deltagande och kontaktnät stärker också landstinget sin position som attraktiv
arbetsgivare och ökar därmed sina möjligheter att rekrytera kvalificerade
medarbetare.
Denna internationella policy innebär att landstinget ska verka för att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förtroendevalda och medarbetare har god kunskap om internationella frågor
som berör landstinget och regionen
Landstinget arbetar aktivt med omvärldsbevakning och policypåverkan
Landstinget deltar i internationella nätverk och organisationer
Samverkan med andra aktörer sker såväl inom och utanför regionen som
utanför Sverige
Förtroendevalda och medarbetare har kunskap om möjligheter till extern
finansiering
Konkurrenskraftig kompetens och forskning i regionen marknadsförs
Landstinget är en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner
Internationellt engagemang och EU-arbete ingår som en naturlig del i
landstingets alla verksamheter.

3. Övergripande mål för det internationella arbetet
i Västerbottens läns landsting 2009–2013
Utifrån de mål och riktlinjer på global, nationell och regional nivå samt internt inom
landstinget, fastställs följande övergripande målområden som anger inriktningen för
landstingets internationella arbete:
•
•
•

Stärkt intressebevakning och policypåverkan
Främja internationella samarbeten för utveckling
Positionera och profilera Västerbotten
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Mål 1: Stärkt intressebevakning och policypåverkan
Fullmäktige fastställer följande övergripande mål för området Stärkt intressebevakning och policypåverkan:
Kunskapen om frågor med internationell anknytning som berör regionen ökar.
Landstingets insatser för att påverka utformningen av EU:s policys och program
stärks.
Landstingets engagemang i internationella nätverk och organisationer stärks.
Samverkan med andra aktörer i regionen utvecklas.

Mål 2: Främja internationella samarbeten för utveckling
Fullmäktige fastställer följande övergripande mål för Främja internationella
samarbeten för utveckling:
Gränsöverskridande projekt och utbyten som gynnar såväl medborgare som
verksamheter i regionen främjas.
Landstingets internationella engagemang, särskilt inom områdena NUS
profilområden och regional utveckling, stimuleras.
Kunskapen inom landstinget om möjligheter till extern finansiering av
utvecklingsprojekt ökar.
Den regionala kraftsamlingen för att utveckla samarbetet inom prioriterade områden
intensifieras.

Mål 3: Positionera och profilera Västerbotten
Fullmäktige fastställer följande övergripande mål för Positionera och profilera
Västerbotten:
Marknadsföringen av internationellt konkurrenskraftig forskning och kompetens i
regionen utvecklas.
Landstinget verkar för att målen som avser internationellt samarbete och
omvärldskontakter i regionala utvecklingsprogram och tillväxtprogram uppnås.
Erfarenheter och resultat av lyckade satsningar i regionen kommuniceras på en
europeisk nivå.
Landstingets attraktionskraft som arbetsgivare och samarbetspartner stärks.
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Detaljerade mål och handlingsplan
med aktiviteter 2009–2010
(Fastställt av landstingsstyrelsen 2009-09-22, § 191)

1. Inledning
Landstingsfullmäktige antog den 31 mars - 1 april 2009 ett internationellt program
för Västerbottens läns landsting 2009–2013 samt fastställde internationell policy och
övergripande mål för internationellt arbete i Västerbottens läns landsting.
På uppdrag av fullmäktige ska Landstingsstyrelsen, utifrån underlag från Nämnden
för regional utveckling, fastställa detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter
för genomförande av det internationella programmet.
Det internationella programmet innehåller således fyra delar: en internationell policy,
övergripande mål, detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter.
De övergripande målen anger inriktningen för landstingets internationella arbete och
fokuserar på de områden där behovet av utvecklings- och förbättringsarbete bedömts
mest angeläget. Dessa områden är:
•
•
•

Stärkt intressebevakning och policypåverkan
Främja internationella samarbeten för utveckling
Positionera och profilera Västerbotten

Den internationella policyn innebär att landstinget ska verka för att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förtroendevalda och medarbetare har god kunskap om internationella frågor
som berör landstinget och regionen
Landstinget arbetar aktivt med omvärldsbevakning och policypåverkan
Landstinget deltar i internationella nätverk och organisationer
Samverkan med andra aktörer sker såväl inom och utanför regionen som
utanför Sverige
Förtroendevalda och medarbetare har kunskap om möjligheter till extern
finansiering
Konkurrenskraftig kompetens och forskning i regionen marknadsförs
Landstinget är en attraktiv arbetsgivare och samarbetspartner
Internationellt engagemang och EU-arbete ingår som en naturlig del i
landstingets alla verksamheter
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Landstingets internationella arbete – pågående och genomförda aktiviteter
vid årsskiftet 2008/2009
Fram till årsskiftet 2008/2009 har ett antal aktiviteter genomförts inom landstingets
verksamheter i enlighet med landstingets föregående internationella policy ”Nya
politiska utmaningar” från år 2000.
I dokument framhölls tre övergripande mål: att landstinget skall vara en aktiv och
kompetent samarbetspartner i europafrågor, skall bidra till att förverkliga visionen
om ”Västerbotten – det internationella länet” samt skall vara en kunskapsorganisation som ligger i framkant också internationellt. Nedan rapporteras några
exempel på viktiga aktiviteter som genomförts:
En aktiv och kompetent samarbetspartner i Europafrågor
Landstinget har utvecklat samarbetet med EU, svenska regeringen, andra regioner
inom och utanför landet samt med internationella organisationer och nätverk för att
aktivt delta i de internationella utvecklingsprocesser som formar länets
förutsättningar.
Europaforum Norra Sverige utgör den grundläggande strukturen för samlat agerande
från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inom de prioriterade
områdena:
EU:s
framtida
sammanhållningspolitik,
infrastruktur
och
kommunikationer, FoU-frågor, samt energi- miljö- och klimatfrågor.
Under 2008 arbetades bland annat fram gemensamma synpunkter inför EUkommissionens budgetöversyn, ett yttrande till den öppna konsultationen om en EUstrategi för Östersjöområdet och ett yttrande till EU-kommissionens grönbok om
territoriell sammanhållning.
North Sweden European Office med organisation i Bryssel, Västerbotten och
Norrbotten, utgör en strategisk resurs för EU-bevakning och skapande av
kontaktytor. Landstinget medfinansierar North Swedens verksamhet och är
representerat i styrelsen och ägarrådet.
North Sweden skapar förutsättningar för regionens aktörer att agera framgångsrikt på
EU-arenan. Bland North Swedens aktiviteter 2008 kan nämnas arrangemang under
Open Days i Bryssel, deltagande i nätverken Informal Baltic Sea Group och
Northern Sparsely Populated Areas, understöd till Västerbottens Internationella
Partnerskap och Europaforum Norra Sverige.
Assembly of European Regions (AER) är Europas största organisation för regioner
med cirka 270 medlemmar. Syftet är att stärka den regionala demokratin och vara
regionernas röst i Europa. Arbetet är uppdelat i kommittéer med olika
ansvarsområden och landstinget har varit aktiv i de flesta kommittéerna. Arbetet i
kommitté 1: Ekonomi och regional utveckling, där Västerbotten driver en
arbetsgruppen Sustainable Tourism, har övergått till Region Västerbotten.
I Umeå var landstinget i juni 2008 värd för vårmötet för kommitté 2: Socialpolitik
och folkhälsa. Mötet samlade cirka 60 personer från olika delar av Europa. Bland
annat genomfördes ett seminarium med fokus på Europas demografiska utmaningar.
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Inom kommitté 3: Kultur, utbildning och interregionalt samarbete driver landstinget
sedan 2008 en arbetsgrupp för att uppmärksamma kulturens positiva hälsoeffekter.
Sedan årsskiftet 2008/2009 erhåller landstinget också en av de två svenska
styrelseplatserna, vilket innebär både ett ökat ansvar och ökade möjligheter till
inflytande.
Intressebevakning har också bedrivits genom exempelvis Sveriges Kommuner och
Landsting och andra organisationer och föreningar, eller i vissa fall av landstinget
som egen part. Under 2008 antog Landstingsstyrelsen ett yttrande angående EUkommissionens förslag till direktiv om patienters rättigheter vid gränsöverskridande
vård. Nämnden för regional utveckling lämnade också ett 2008 yttrande till
Regeringskansliet angående territoriellt samarbete inom EU.
Bidra till att förverkliga visionen om ”Västerbotten – det internationella länet”
I avsnittet ovan redogörs landstingets arbete i policypåverkan i Europaforum, North
Sweden och AER, och arbetet i dessa organisationer innebär också
nätverksbyggande, utbytande av idéer och ökad kompetens som kommer hela länet
till gagn.
Västerbottens Internationella Partnerskap (VIP) bidrar till ett ökat informations- och
idéutbyte inom länet. Cirka fyra gånger per år ses politiker och tjänstemän i
Västerbotten som på något sätt har internationella engagemang och uppdaterar
varandra i aktuella frågor och pågående internationellt arbete.
Utvecklingsinsatserna i Västerbottens tillväxtprogram (RTP) uppgick enligt en
sammanställning från Region Västerbotten under 2008 till totalt 845 miljoner kronor
i länet. Av dessa uppgick insatser inom området 3.4 Strategiskt gränsöverskridande
samarbete till totalt 108 miljoner kronor. Medfinansieringen från EU är ca 50
procent. Landstingets medverkade under 2008 bl a i Interregprojekten ”Stor olycka i
Kvarkenområdet”, ”Competitive Health Services in Sparsely Populated Areas” och
”Natur- och kulturguider”.
Barentssamarbetet har främjats genom deltagande i Barentsrådets “Joint Working
Group on Culture” och stöd till “Joint Working Group on Health and Related Social
Issues”. Landstinget deltog också under 2008 vid konferensen “The Future of the
Barents Region” i Uleåborg och är representerat i länsstyrelsens referensgrupp för
Barentsfrågor. Visst projektsamarbete har skett inom kultur- och hälsoverksamheter.
Samarbete med vänregionerna Lorraine, Wielkopolska och Brescia har främjats
genom landstingets deltagande i Interreg-projektet Stiment. Under 2008 har en
ansökan om ett fortsatt projekt med fokus på demografiska förändringar framtagits.
Genom de aktiviteter som initierats av SKBIC (Swedish-Karelian Business
Information Centre) i Petrozavodsk har samarbetet med vänregionen Ryska Karelen
främjats. Engagemanget från landstinget har i övrigt minskat i omfattning, som
konsekvens av regeringens beslut att fasa ut SIDA:s stöd till Ryssland fram till 2010.
Europa Direkt Forum Norr har till uppgift att sprida EU-information i länet, främst
mot skolor och ungdomar. Landstinget har under perioden 2005–2008
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medfinansierat verksamheten. Beslut om en ny projektperiod under 2009–2012 har
fattats och verksamheten fortsätter under namnet Europa Direkt Västerbotten.
En kunskapsorganisation i framkant också internationellt
Landstinget är med ca 10 000 anställda den största arbetsgivaren i länet och samtidigt
ett kunskapscentrum i hög internationell klass. Genom utbyten, projektsamarbete
och studiebesök ökar kunskapen och verksamheterna utvecklas. Särskilt inom
forskning och regional utveckling är samarbete med internationella parter en naturlig
del av verksamheten.
För att garantera regionsjukvård i toppklass har landstinget högprioriterat sju
områden vid Norrlands universitetssjukhus. Inom profilområdena onkologi,
funktionell neurokirurgi, hjärt-kärlsjukvård, fetma och övervikt, neonatal
intensivvård, infektionssjukvård och luftburna transporter av intensivvårdskrävande
patienter ligger landstinget väl till, både nationellt och internationellt.
Att redogöra för alla internationella kontakter i landstingets verksamheter vore för
utrymmeskrävande. Nedan följer två exempel på hur landstinget de senaste åren
förstärkt arbetet med att främja landstinget som kunskapsorganisation.
Landstingets EU-projektkontor har etablerats för att öka den externa finansieringen
av FoU-verksamhet och kvalitetssäkra den administrativa hanteringen av landstingets
samtliga EU-projekt. Övergripande uppgifter för kontoret är program- och
projektbevakning, kompetens- och strategiutveckling samt framtagning och
uppföljning av nya och pågående projekt. Projektkontoret har exempelvis initierat ett
nätverk för projektadministratörer, byggt upp en projektdatabas och genomfört
seminarium om möjligheter till att utveckla verksamheter med EU-medel.
European Bioengineering Alliance (EBA) är en plattform för gemensamma
ansökningar till EU:s forskningsprogram för utveckling av medicintekniska system
inom vård och omsorg. Landstinget deltar aktivt i samordningen av EBA, där även
Umeå universitet, Umeå kommun och Skellefteå kommun ingår tillsammans med
Fraun-hofer Institut für Integrierte Schaltungen i Tyskland och Centro de Éstudios e
Inves-tigaciones Técnicas de Gipuzkoa i Spanien.

2. Detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter
för internationellt arbete i Västerbottens läns
landsting 2009–2010
Landstinget fullföljer och förtydligar det fortsatta internationella arbetet genom
nedanstående detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter 2009–2010.
Detta innebär att landstingets förtroendevalda, ledare och medarbetare kommer att få
fördjupade kunskaper om internationella frågor som berör landstinget och regionen.
Landstinget ska fortsätta arbeta aktivt med omvärldsbevakning och policypåverkan
genom deltagande i nätverk och organisationer, i samverkan med andra aktörer inom
och utom regionen. Kunskapen om möjligheter till extern finansiering kommer att
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öka, likaså kommer rutiner kring projekthantering att förbättras. Landstinget har en
aktiv roll i att marknadsföra konkurrenskraftig kompetens och forskning i regionen,
samtidigt som den egna attraktionskraften som arbetsgivare och samarbetspartner
stärks. För att göra detta kommer internationellt engagemang och EU-arbete att ingå
som en naturlig del i landstingets verksamheter.
Landstingsstyrelsen har därför, utifrån underlag från Nämnden för regional
utveckling, formulerat detaljerade mål för områdena Stärkt intressebevakning och
policypåverkan, Främja internationella samarbeten för utveckling och Positionera
och profilera Västerbotten.
Detaljmålen med åtföljande handlingsplan med aktiviteter för respektive målområde
anger hur landstingets internationella policy och övergripande mål för internationellt
arbete 2009–2010 ska omsättas i praktiken under de kommande två åren.
Handlingsplanen omfattar de aktiviteter som bidrar till att Landstingsstyrelsens
detaljerade mål för vart och ett av målområdena uppnås samt hur uppföljning av
detaljmålen och aktiviteterna sker under 2009–2010. För varje aktivitet anges
tidpunkt för när aktiviteten ska vara genomförd, vem som är huvudansvarig samt
vilket/vilka mål den aktuella aktiviteten bidrar till att uppnå. Den huvudansvarige har
uppdraget att, i samarbete med andra interna och externa samarbetsparter, se till att
aktiviteten genomförs inom utsatt tid. Genom aktiviteterna i handlingsplanen
kommer alla landstingets verksamheter att involveras i arbetet med att omsätta
Landstingsstyrelsens detaljerade mål i praktisk handling.
Aktiviteter i handlingsplanen anger hur målvärden ska uppnås under perioden. Av
handlingsplanen framgår inte vilka resurser som behövs för att uppnå fastställda
målvärden. Aktiviteterna ska till stor del kunna genomföras inom befintlig budget.

Mål 1: Stärkt intressebevakning och policypåverkan
Fullmäktige har fastställt följande övergripande mål för området Stärkt
intressebevakning och policypåverkan:
- Kunskapen om frågor med internationell anknytning som berör regionen ökar.
- Landstingets insatser för att påverka utformningen av EU:s policys och program
stärks.
- Landstingets engagemang i internationella nätverk och organisationer stärks.
- Samverkan med andra aktörer i regionen utvecklas.
Detaljmål
Landstingsstyrelsen fastställer följande detaljerade mål för området Stärkt intressebevakning och policypåverkan:
1. Kunskapen hos landstingets förtroendevalda om internationella frågor som berör
regionen och landstingets verksamheter har ökat år 2010.
2. Kunskapen hos landstingets ledare om internationella frågor som berör regionen
och landstingets verksamheter har ökat år 2010.
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3. Insatserna för att påverka utformningen av EU:s policys och program, särskilt
rörande hälso- och sjukvård och regionalpolitik, har stärkts år 2010.
4. Landstingets engagemang i internationella nätverk och organisationer har stärkts
år 2010.
5 . Landstinget har aktivt drivit gemensamma frågor i samverkan med aktörer inom
regionen år 2010.

Handlingsplan med aktiviteter 2009–2010
Landstingsstyrelsen fastställer handlingsplan med följande aktiviteter för att uppnå de
detaljerade målen för området Stärkt intressebevakning och policypåverkan:
Aktivitet

Klart

Huvudansvarig
__________

Förtroendevaldas och ledares kunskaper
om internationella frågor kartläggs.
Bidrar till att nå detaljmål 1 och 2

2009-12-31

Landstingsdirektören

Förtroendevalda, ledare och nyckelpersoner erbjuds utbildning om
internationella frågor.
Bidrar till att nå detaljmål 1 och 2

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget bevakar och lämnar
yttranden i EU-frågor som rör
landstingets ansvarsområden.
Bidrar till att nå detaljmål 3

2010-12-31

Landstingsdirektören

Förtroendevalda och tjänstemän deltar
i Europaforum Norra Sverige.
Bidrar till att nå detaljmål 1-5

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget är en aktiv beställare och
finansiär av North Sweden European
Office.
Bidrar till att nå detaljmål 1-5, 7 och 11-14

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget stödjer och medfinansierar
Europa Direkt Västerbottens verksamheter.
Bidrar till att nå detaljmål 1-2, 4 och 14

2010-12-31

Landstingsdirektören

Förtroendevalda och tjänstemän deltar i
AER:s generalförsamling, styrelse,
stående kommitté för institutionella frågor,
kommitté 2 och kommitté 3 samt
AER Sverige.
Bidrar till att nå detaljmål 1, 3 och 4

2010-12-31

Landstingsdirektören
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Aktivitet

Klart

Huvudansvarig
__________

Landstinget deltar aktivt i AERs
nätverk för e-hälsa. Förbättrar
marknadsföringen av landstingets
e-hälsoarbete genom översättning
av presentationsmaterial till engelska
Bidrar till att nå detaljmål 3 och 12-15

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget verkar för en europeisk
konferens om kulturs påverkan på
hälsa genomförs inom AER.
Bidrar till att nå detaljmål 3 och 4

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget verkar för att Västerbotten
fr.o.m. 2011 får ansvar för samordningen
av AER Sverige.
Bidrar till att nå detaljmål 4

2010-12-31

Landstingsdirektören

Förtroendevalda och tjänstemän deltar i
nätverket Les Rencontres.
Bidrar till att nå detaljmål 4

2010-12-31

Landstingsdirektören

Mål 2: Främja internationella samarbeten för utveckling
Fullmäktige har fastställt följande övergripande mål för Främja internationella
samarbeten för utveckling:
- Gränsöverskridande projekt och utbyten som gynnar såväl medborgare som
verksamheter i regionen främjas.
- Landstingets internationella engagemang, särskilt inom områdena NUS
profilområden och regional utveckling, stimuleras.
- Kunskapen inom landstinget om möjligheter till extern finansiering av
utvecklingsprojekt ökar.
- Den regionala kraftsamlingen för att utveckla samarbetet inom prioriterade
områden intensifieras.
Detaljmål
Landstingsstyrelsen fastställer följande detaljerade mål för området Främja internationella samarbeten för utveckling:
6. Landstinget har som projektägare, beställare eller medfinansiär medverkat till att
gränsöverskridande utvecklingsprojekt inom landstingets ansvarsområden har
kommit till stånd år 2010.
7. Kunskapen om möjliga finansieringsprogram och aktuella utlysningar har ökat år
2010.
8. Kunskapen om projektadministration har förbättrats år 2010.
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9. Antalet ansökningar till utlysningen av landstingets planeringsbidrag för
framtagande av ramprogramsansökningar har ökat år 2010.
10. Samarbetet med universitet, kommuner och andra aktörer i regionen har
vidareutvecklats år 2010.

Handlingsplan med aktiviteter 2009–2010
Landstingsstyrelsen fastställer handlingsplan med följande aktiviteter för att uppnå de
detaljerade målen för området Främja internationella samarbeten för utveckling:
Aktivitet

Klart

Huvudansvarig
__________

Landstinget är ägare, beställare eller
medfinansiär av gränsöverskridande
projekt inom landstingets ansvarsområden.
Bidrar till att nå detaljmål 6 och 16

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget bedriver fortlöpande
uppsökande informationsinsatser, särskilt
gentemot ledare och forskare inom NUS
profilområden och regional utveckling.
Bidrar till att nå detaljmål 7-9

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget bedriver kompetenshöjande insatser för att förbättra
rutiner vid projekthantering genom
EU-administratörsnätverket.
Bidrar till att nå detaljmål 8

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget stödjer ansökningar till
EU:s ramprogram genom utlysning av
planeringsbidrag.
Bidrar till att nå detaljmål 4-9,och 13

2009-12-31

Landstingsdirektören

Ett internt kontaktnätverk för kunskapsspridning om EU-frågor och externa
finansieringsmöjligheter etableras.
Bidrar till att nå detaljmål 2, 7 och 9

2009-12-31

Landstingsdirektören

Information om aktuella utlysningar
och projekt på landstingets interna och
externa webb utökas och uppdateras
fortlöpande.
Bidrar till att nå detaljmål 6, 7 och 9

2010-12-31

Landstingsdirektören
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Aktivitet

Klart

Huvudansvarig
__________

Landstinget verkar för ett ökat samarbete
med Umeå universitet, bl.a. genom det
gemensamma samverkansavtalet och
projektet ”Virtuella EU-projektkontoret”.
Bidrar till att nå detaljmål 4, 6-10

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget deltar aktivt i Barentsrådets respektive arbetsgrupper för kultur- och
hälsofrågor.
Bidrar till att nå detaljmål 4, 5 och 6

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget stärker EBA-samarbetet
genom medfinansiering av en EBAkoordinator.
Bidrar till att nå detaljmål 6-7 och 10

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget verkar för att EBAsamarbetet formulerar projektidéer
inom området ”digitalt stöd för ett
tryggt, aktivt och självständigt liv.”
Landstinget strävar också efter att utvidga
samarbetet till att omfatta klinisk verksamhet.
Bidrar till att nå detaljmål 6 och 10

2010-12-31

Landstingsdirektören

Mål 3: Positionera och profilera Västerbotten
Fullmäktige har fastställt följande övergripande mål för Positionera och profilera
Västerbotten:
- Marknadsföringen av internationellt konkurrenskraftig forskning och kompetens
i regionen utvecklas.
- Landstinget verkar för att målen som avser internationellt samarbete och
omvärldskontakter i regionala utvecklingsprogram och tillväxtprogram uppnås.
- Erfarenheter och resultat av lyckade satsningar i regionen kommuniceras på
en europeisk nivå.
- Landstingets attraktionskraft som arbetsgivare och samarbetspartner stärks.
Detaljmål
Landstingsstyrelsen fastställer följande detaljerade mål för området Positionera och
profilera Västerbotten:
11. Profileringen av Norrlands universitetssjukhus har utvecklats år 2010.
12. Informationen om konkurrenskraftig forskning i regionen har förbättrats år 2010.
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13. Regionen och landstingets kompetens har synliggjorts i internationella
sammanhang år 2010.
14. Erfarenheter och resultat av lyckade satsningar i regionen har kommunicerats på
en europeisk nivå år 2010.
15. Insatser för att positionera landstinget som en attraktiv arbetsgivare och
samarbetspart har genomförts år 2010.
16. Västerbottens bruttoregionalprodukt har ökat år 2010 jämfört med år 2008.

Handlingsplan med aktiviteter 2009–2010
Landstingsstyrelsen fastställer handlingsplan med följande aktiviteter för att uppnå de
detaljerade målen för området Positionera och profilera Västerbotten:
Aktivitet

Klart

Huvudansvarig
__________

En strategi och handlingsplan för att
stärka profileringen av Norrlands
universitetssjukhus tas fram.
Bidrar till att nå detaljmål 11-16

2010-03-31

Landstingsdirektören

Informationen om konkurrenskraftig
forskning på landstingets externa webb
utökas och översätts till engelska.
Bidrar till att nå detaljmål 11, 12 och 15

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget verkar för att regionen
synliggörs vid internationella sammanhang, exempelvis vid Open Days och
andra relevanta konferenser.
Bidrar till att nå detaljmål 11-16

2010-12-31

Landstingsdirektören

Exempel på best practice i regionen
kommuniceras till EU:s institutioner
och andra regioner.
Bidrar till att nå detaljmål 11-15

2010-12-31

Landstingsdirektören

Landstinget genomför insatser
för att attrahera kompetent arbetskraft
från andra länder.
Bidrar till att nå detaljmål 15-16

2010-12-31

Landstingsdirektören
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3. Uppföljning och rapportering
Uppföljning av detaljmålen sker årligen och resultatet av hur måluppfyllelsen
fortskrider görs i samband med årsrapporten och i arbetet med landstingsplan för
kommande planperiod.
Uppföljning av genomförandet av aktiviteter i handlingsplanen inklusive behov av
resurser för genomförande av aktiviteter sker i samband med planerings- och
budgetprocessen. Uppföljningens resultat ska redovisas så att behoven av andra
insatser kan beaktas i landstingsplanen och Landstingsstyrelsens verksamhetsplan.
Landstingsstyrelsens detaljerade mål och handlingsplan med aktiviteter ska revideras
år 2010 inför fastställande av detaljmål och handlingsplan med nya aktiviteter.
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