
	

 

 
 
  

   
  

 

 

 
 
 
 

 

Europaforum Norra Sverige 2017 
22-23 februari, Quality Hotel Skellefteå 

Välkommen till Europaforum Norra Sveriges årliga konferens, den här gången i Skellefteå, 
Västerbotten. Som värdar för 2017 års forum står Region Västerbotten. 

 
Temat för Europaforum Norra Sverige 2017 är ”Regionen i EU- en union i förändring”. Frågan 

om EUs framtid är mer aktuellt än någonsin. Samtidigt som vi ser splittring mellan 
medlemsstater så efterfrågar regionerna mer utbyte och inflytande. Europaforum norra Sverige 
är de fyra nordligaste länens alldeles egna påverkansinstans, där politiska företrädare från lokal 

och regional nivå i de fyra nordligaste länen påverkar den politik som EFNS driver. 
 

Anmäl dig här. Boende bokas i anmälningen. Sista anmälningsdatum 20 januari 2017. 
 

Ett program med mer detaljer finns tillgänglig i början av januari. För löpande information om 
Europaforum Norra Sverige, besök vår hemsida www.europaforum.nu. Information om de olika 

boendealternativen finns på vår hemsida.
 
Program (med reservation för att ändringar och tillägg i programmet tillkommer i ett senare utskick) 
 
12.00 Lunch 
 
13.00 Välkommen till Europaforum 2017 
 Erik Bergkvist (S) ordförande EFNS 
 
13.15 Inledningstal: Ann Linde, EU- och handelsminister 
 
13.45 Hur mår och utvecklas EU? 

Representation från EU-nivån 
 
14.15 How to create a sustainable cohesion policy in Europe 

Lucas Mandel, chair of Parlamentary committee in Europe and the european union, State 
of Parliament of lower Austria 
In english! 

 
14.45 Fika  
15.15 Panel- Behöver EU en sammanhållningspolitik? 

 Deltagare meddelas senare 
 

 

http://axacoair.se/go?4ZXSEPkn
http://www.europaforum.nu/


	

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
15.45 Vad betyder det svenska skogsbruket för EU och Europa? 

Pär Lärkeryd, vd Norra Skogsägarna 
 

16.15 Förflyttning till gruppseminarier  
 
16.25 Gruppseminarier (välj ditt miniseminarium i anmälningen) 
 

Bioenergi: Sverige bygger piloter medan Finland storsatsar 
I Finland görs nu en hel del stora investeringar i bioenergi från skogen. I 
Sverige tycks vi ha svårt att gå från pilotanläggningar till fullskaliga 
kommersiella investeringar. Vi diskuterar skillnader och orsaker.  

 
 Where is Northern Sweden's growth potential? 

Den 7 november 2016 antogs OECD:s rapport i Paris. OECD-rapporten poängterar de 
unika resurser och tillväxtmöjligheter som glesbefolkade områden kan frigöra om staten 
ger regionerna ökat inflytande över nationella strategier och i tillväxtpolitiken. 14 
regioner omfattas av rapporten, bland annat de fyra nordligaste i Sverige. Rapporten 
lanseras i Bryssel i mars 2017 och vid miniseminariet deltar representanter från OECD 
som ger oss en sammanfattning av rapportens innehåll. 
In english! 

 
Norra Sveriges möjligheter till hållbar tillväxt i det europeiska Arktis 
Nya transportleder, råvarutillgångar, känslig miljö, och den aktuella 
säkerhetspolitiken gör Arktis högintressant för EU. Under år 2016 lanserades 
EU:s policy för Arktis med fokus på miljö- och klimat, hållbar regional 
utveckling och ökat internationellt samarbete. För att förverkliga policyn inleds 
under år 2017 konsultationer för att ta fram EU:s framtida prioriteringar för 
den arktiska regionen. Norra Sverige, mitt i det europeiska Arktis, står i 
centrum för EU:s process och har goda möjligheter att vara med och forma 
framtidens hållbara utveckling av Arktis. 

   
Europas infrastrukturpolitik efter 2020 och 2023 
Nu påbörjas arbetet med att ta fram EUs infrastrukturpolitik från 2020 och 
2023. Vad har vi i EU för gemensam nytta av fungerande transporter i norra 
Sverige? Hur ska framtidens transportnät se ut och vilka uppgifter ska den lösa 
för att stötta en hållbar utveckling av EU? En genomgång av kommande 
process med revidering av fonden för ett sammanlänkat Europa, CEF från 
2021, och förordningen för det europeiska transportsystemet, TEN-T från 
2023. 

 
 



	

 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
EUs finansiella verktyg för att öka företagens investeringar i norr 
Om riskdelning och garantier som verktyg för regionalt tillväxtarbete. Hur kan kommuner 
och regioner agera för att underlätta för företagen?  

     
17.15 Avslutning dagsprogram 
 
18.30 Middag med underhållning 
 
 
23 februari  
09.00 Välkommen till dag två  
 
09.10 Det europeiska samarbetet: vad kan vi lära oss av historien? 

Martin Hårdstedt, professor i historia, Institutionen för idé- och samhällsstudier vid 
Umeå universitet 

   
09.45 Panel: Skillnaderna i Europa- utmaningar och möjligheter 
 Deltagare meddelas senare 
 
10.15 Fika 
 
10.45 Elevpanelen 

Gymnasieelever från projektet ”EU på riktigt” ställer sina frågor till politikerna om EU-
politikens betydelse för norra Sverige. 

   
11.15 Presentation av positioner 
 
11.45 Antagande av positioner 
 

 
12.15 Avslutning och lunch 

 
 
För mer information: 
Terese Ryndal 
Internationell strateg vid Region Västerbotten 
070-690 57 06, terese.ryndal@regionvasterbotten.se 

 
Micaela Löwenhöök 
Kommunikatör opinionsbildning vid Region Västerbotten 
070-316 37 01 micaela.lowenhook@regionvasterbotten.se 
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