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Tisdag 3 maj

13.00 Välkommen
 Glenn Nordlund, ordförande EFNS (Västernorrland)
 Åsa Ågren Wikström, vice ordförande EFNS (Västerbotten)
 Europaforum Norra Sverige samlas äntligen på riktigt igen efter två år av pandemi för att analysera 
 och diskutera EU-frågor särskilt viktiga för norra Sverige såsom skog, energi, industri, innovation, 
 infrastruktur och samlad ekonomisk utveckling. 
 
13.15 Sveriges ordförandeskap 2023
 Hans Dahlgren, Sveriges EU-minister
 Våren 2023 är det Sveriges tur att leda EU:s arbete som ordförandeland för Europeiska unionen råd,  
 ministerrådet. Ordförandeskapet inleds i Kiruna med ett möte mellan EU-kommissionen och Sveriges  
 regering. Vilka frågor vill Sverige sätta högst på EU:s dagordning? Vad kan vi förvänta oss för 
 utveckling inom norra Sveriges prioriterade politikområden såsom EU:s klimatpaket och skogsfrågorna?  
 
14.00 Vad innebär ordförandeskapet för norra Sverige?
 Annika Wäppling Korzinek, biträdande chef EU-kommissionens representation i Sverige
 Hur fungerar samarbetet med EU-kommissionen och vilka möjligheter har ett ordförandeland att   
 sätta sin egen prägel på EU:s utveckling? Vilken betydelse kan ordförandeskapet tänkas ha för 
 regioner och kommuner?
 
14.20 Spaning, bakåt och framåt. Var är Sverige och EU på väg?
 Ylva Nilsson, frilansjournalist och Daniel Tarschys, senior rådgivare Sieps 
	 Hur	har	Sveriges	inställning	och	engagemang	till	EU	förändrats	genom	åren?	Från	finanskris,		 	
 migrationskris, Brexit och pandemi till krig – i vilken riktning går utvecklingen av det europeiska   
 samarbetet och hur vill vi i Sverige egentligen ha det?
 
15.00 Presentation av eventuella positioner
 
15.20 Paus

15.45 Valbara seminarier
 • EU:s klimatpaket – hjälp eller stjälp för norra Sveriges gröna näringar? (Miljö, klimat och energi)
 • EU i kris – försvinner det regionala territoriella perspektivet? (Sammanhållningspolitik)
 • Norra Sveriges roll i EU:s industrisatsningar, allianser och viktiga projekt av gemensamt 
  europeiskt intresse (IPCEI) (Forskning, Innovation och Näringsliv)
 • Matchar nya TEN-T den gröna omställningen i ett Europa som skakar? (Transportpolitik)
 
17.00 Avslut

18.30 Mingel

19.00 Välkommen
 Hans Lindberg, kommunalråd Umeå 

19.05 Middag på Äpplet

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0YeVqgeaKprHCPyawpoB-bVVM8gPh7vHsciAWJi7T3KggTA/viewform


Onsdag 4 maj

8.30 Summering och återkoppling från seminarier
 Erik Lövgren, rapportör (Västernorrland)
 Elise Ryder Wikén, rapportör (Jämtland Härjedalen)
 
8.45 Ny OECD-studie på gång
 Enrique Garcilazo, Head of Regional and Rural Policy Unit, OECD
	 År	2017	publicerade	OECD	sin	studie	om	möjligheter	och	utmaningar	i	de	tretton	nordligaste	
 glesbefolkade regionerna i Sverige, Finland och Norge, Northern Sparsely Populated Areas (NSPA).  
 Studien har lagt grunden för mycket av regionernas utvecklingsarbete, men också varit ett viktigt  
 underlag för det gemensamma påverkansarbetet på EU-nivå. Nu påbörjas en uppföljning av   
	 OECD-studien	tillsammans	med	EU-kommissionen.	
 
9.05 Keynote
 Normunds Popens, Deputy Director General Regional Policy, European Commission
	 Norra	Sverige	leder	i	flera	delar	EU:s	gröna	omställning	och	har	genom	åren	lyckats	vända	ett	antal	
 strukturella utmaningar till komparativa konkurrensfördelar. Men är EU:s politik och verktyg för hållbar 
 regional utveckling helt och hållet anpassade för att skapa bättre förutsättningar för industri och 
 samhälle i norra Sverige?  
 
9.30 Exempel på norra Sveriges bidrag till EU:s gröna omställning
 Julia Altenhofer, Senior Manager Public Policy, Northvolt
 Lina Håkansdotter, Head of Public Affairs, H2 Green Steel
 Anders Edholm, Vice President Communications, SCA
 
9.45 Panelsamtal om hur industri, politik, OECD och EU-kommissionen kan hjälpas åt för att 
 hantera utmaningar och bättre tillvarata norra Sveriges möjligheter till hållbar utveckling 
 Enrique Garcilazo, OECD 
 Normunds Popens, EU-kommissionen
 Julia Altenhofer, Northvolt
 Lina Håkansdotter, H2 Green Steel
 Anders Edholm, SCA
 Jonas Andersson, rapportör (Jämtland Härjedalen)
 Åsa Ågren Wikström, rapportör (Västerbotten)

10.45 Antagande av positioner och avslut
 
11.00 Fika
 
11.15 Politisk debatt, EU-frågor inför riksdagsvalet 2022
 Utrikespolitiska föreningen vid Umeå universitet leder EU-politisk debatt med riksdagspartiernas   
 EU-politiska talespersoner och riksdagsledamöter i EU-nämnden. 
 
12.30 Lunch på Äpplet

Europaforum Norra Sverige – De fyra nordligaste regionernas nätverk för påverkan

Europaforum Norra Sverige (EFNS) är ett politiskt nätverk som samlar kommunala och regionala företrädare 
från Sveriges fyra nordligaste län för att tillvarata norra Sveriges intressen i frågor med en tydlig 
EU-dimension. Forumet har i mer än 20 år fört fram norra Sveriges ståndpunkter med en gemensam röst. 
Det	som	gör	nätverket	unikt	är	EFNS	förmåga	att	samverka	över	partigränser	mellan	aktörer	på	lokal,	
regional, nationell och EU-nivå och i syfte att främja norra Sveriges intressen i EU-politiken.

EFNS är en mötesplats och kunskapsarena där EU:s politik analyseras och diskuteras i de avseenden där 
den	berör	norra	Sverige.	Den	främsta	uppgiften	är	att	bevaka	EU-frågor	och	genom	gemensamma	insatser	
påverka EU:s lagstiftning, olika EU-strategier, handlingsprogram, och EU:s budget. Arbetet handlar om att 
enat	berätta	och	beskriva	vilka	förutsättningar	och	möjligheter	som	finns	i	norra	Sverige.	Vad	regionen	har	att	
erbjuda EU och vad regionen i sin tur behöver för stöd från EU.


