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Inledning
Denna policy gäller internationella kontakter, samarbete och omvärldsbevakning. Den
kompletteras av program och riktlinjer inom berörda områden.
För en stor och kunskapsintensiv organisation som landstinget spelar omvärldskontakter en synnerligen stor
roll i utvecklingsarbetet. Den ökade globaliseringen och ökade betydelsen för regionerna innebär att
landstinget som regionalt självstyrelseorgan har en viktig roll internationellt som företrädare för
Västernorrland. Arbetet med att skapa goda utvecklingsförutsättningar i länet sker i nära samverkan med
kommunerna, statliga myndigheter, näringsliv, organisationer och allmänhet. Genom samarbete med
angränsande regioner och goda kontakter med nationella myndigheter ökar vi också våra möjligheter till
framgång i det internationella arbetet.

Mål
Målen för landstingets internationella engagemang är:

Ge Västernorrland goda utvecklingsförutsättningar genom att:
 bevaka och hävda landstingets och regionens intressen
 knyta och förmedla kontakter som är värdefulla för landstinget och regionen
 öka möjligheterna till internationellt projektsamarbete inom områden där Västernorrland har
särskilda behov och förutsättningar
 bjuda in internationella organisationer och partners och ta initiativ till att internationella möten
arrangeras i länet

Utveckla landstingets verksamhet genom att:
 förtroendevalda och medarbetare tillägnar sig nya kunskaper och erfarenheter
 tillvarata de möjligheter till verksamhetsutveckling som internationellt samarbete öppnar,
exempelvis genom delfinansiering ur EU-program

Gynna medborgarna i Västernorrland genom att:
 etablera goda kontakter med vår omvärld
 stimulera internationellt kulturutbyte
 verka för internationellt utbyte som gynnar länets näringsliv och bidrar till ökad sysselsättning

Genomförande
Internationella aktiviteter kan vara av många olika slag:









medicinskt samarbete, kompetensutveckling
forskning och utveckling
verksamhetsutvecklande kunskaps- och erfarenhetsutbyte
omvärldsbevakning och informationsspridning
vänortsutbyte
medverkan i internationella projekt (t.ex. inom ramen för EU-program)
agerande i internationella politiska nätverk
samarbete som kan utveckla länets näringsliv
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Internationellt samarbete och bevakning av EU-frågor är en angelägenhet för hela landstingets organisation,
vilket innebär att planering och budgetering av detta arbete sker inom all ordinarie verksamheten. Medarbetare
i landstinget bör hålla sig informerade om EU:s regelverk och olika program för utvecklingsarbete och
internationellt samarbete, i de delar som berör den egna verksamheten.
Ett framgångsrikt internationellt arbete underlättas av fortlöpande kompetensutveckling, såväl bland politiker
som bland medarbetare. Detta gäller bland annat:
 språkkunskaper
 EU-kunskaper
 kunskaper om samhällsförhållanden och kultur i omvärlden
Bevakning och påverkan av EU:s politiska processer bör vara en del av den normala politiska verksamheten.
Arbete med EU-frågor eller EU:s stödprogram är internationellt arbete när det inkluderar utländska kontakter
eller samarbete med andra regioner.
För att tillgodose regionala behov av politisk bevakning, information, kontaktvägar och kompetensutveckling
är landstinget en aktiv aktör i regionens Bryssel-kontor, Mid Sweden Office. Stabsfunktioner ska finnas för
samordning och utveckling av landstingets internationella arbete, bevakning av EU-program och stöd till den
politiska organisationen.

Ansvarsfördelning
Landstingsfullmäktige beslutar om
 internationell policy för landstinget
 vänortssamarbeten
 måldokument för länets gemensamma internationella arbete

Regionala nämnden är på landstingsfullmäktiges uppdrag, politiskt
ledningsorgan för det löpande internationella arbetet och svarar bland
annat för:
 riktlinjer och program för agerande i internationella politiska nätverk och övrigt internationellt
samarbete
 officiella internationella kontakter
 yttranden över remisser i internationella frågor
 löpande omvärldsbevakning
 uppföljning av internationell policy och internationellt samarbete
 andra ställningstaganden i det löpande arbetet, vilka kräver politiska beslut

Uppföljning
Landstingets internationella engagemang och samarbeten ska planeras väl och bygga på förväntad nytta för
regionen, verksamheten eller medborgarna. Långsiktighet och regelbunden uppföljning av engagemangen är
viktigt. Arbetet ska präglas av:
 tydliga uppdrag och mandat för landstingets företrädare
 samverkan med övriga aktörer i länet inom aktuella sakfrågor
 en kontinuerlig återrapportering till uppdragsgivaren
 kontinuerlig uppföljning av uppdrag, arbetssätt och måluppfyllelse.
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Kontaktuppgifter
Landstinget Västernorrland
Regional Utveckling
Storgatan 1
871 85 Härnösand
www.lvn.se/internationellt
landstinget.vasternorrland@lvn. Se
Internationell chef
Gustav Malmqvist
Tel. 0611‐80000
gustav.y.malmqvist@lvn.se
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