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Det nordiska samarbetet
Det nordiska samarbetet är ett av världens mest omfattande regionala 
samarbeten. Det omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 
samt Färöarna, Grönland och Åland. 

Det nordiska samarbetet är politiskt, ekonomiskt och kulturellt förankrat 
och en viktig del av europeiskt och internationellt samarbete. Den nordiska 
gemenskapen arbetar för ett starkt Norden i ett starkt Europa. 

Det nordiska samarbetet vill styrka nordiska och regionala intressen och 
värderingar i en global omvärld. Gemensamma värderingar länderna 
emellan bidrar till att stärka Nordens ställning som en av världens mest 
innovativa och konkurrenskraftiga regioner.
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Det nordiska regionalpolitiska samarbetet har en lång historia och 
skapar goda möjligheter för lärande, förståelse och gemensamma 
insatser. Samarbetet bygger på en insikt om att gemensamt 
lärande och gemensamma lösningar är en avgörande faktor för att 
tillsammans uppnå resultat som bidrar till en hållbar utveckling av 
Nordens regioner. 

Inför det kommande ordförandeskapet 2018 kommer Sverige 
att ta fasta på de teman som finns inom det gemensamma 
samarbetsprogrammet för ÄK-R: 

1. Hållbar landsbygdsutveckling 

2. Innovativa och resilienta regioner  

3. Hållbara städer och stadsutveckling 

4. Gränsregionalt samarbete som tvärsektoriellt ämne 

5. Till detta vill vi sätta fokus på ”gränsen som resurs”, vikten av 
gränsregionalt samarbete och koppla det tydligare till arbetet 
i respektive gränskommitté som också ingår i ovanstående 
arbetsgrupper.  
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Vi har gemensamma nordiska utmaningar som bottnar 
i en åldrande befolkningsstruktur, ett stort behov av 
innovationsutveckling av välfärdstjänsterna för att t.ex. 
överbygga de ökade klyftorna mellan stad och land. Vi ser 
att vi behöver jobba gemensamt med konkreta aktiviteter 
precis som i vårt gemensamma samarbetsprogram och i våra 
arbetsgrupper. 

Inom det nordiska samarbetsprogrammet för regional 
utveckling och planering 2017–2020 prioriteras projekt och 
aktiviteter som syftar till att identifiera, analysera, jämföra 
och utveckla nordiska exempel och lösningar på regionala och 
lokala utmaningar kopplade till hållbar landsbygdsutveckling, 
innovativa och resilienta regioner samt hållbara städer och 
stadsutveckling. Vi ämnar också sätta gränsregionerna i 
centrum under vårt ordförandeskap.

Bakgrund för det regionalpolitiska 
samarbetet
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Sveriges ordförandeprogram i ÄK-R behöver därför fokusera på 
att överbygga klyftorna mellan stad och land och är ett initiativ 
för ett norden som håller ihop.

Vi väljer därför att fokusera vårt ordförandeskap och dialogen 
med våra nordiska grannar inom följande tre områden:

• Tillgång till service  
Människor behöver olika former av offentlig service, det 
kan gälla skola, omsorg, jobb, tillgänglighet, att kunna ta 
sig runt är en nyckelfaktor. Det måste även vara möjligt att 
tex hitta arbetskraft, starta  och driva företag. Initiativ där 
digitalisering kopplas till välfärdsservice uppmuntras. 

• Regioner och landsbygden har en demografisk utmaning, 
med en åldrande befolkning på landsbygden som ställer krav 
på välfärdstjänsterna, ökar behoven av större flexibilitet och 
innovativa metoder. Integration utgör en potential och ska tas 
tillvara, ökad integration kan bidra till välfärdsförsörjning och 
kompetensutveckling. 

• Samarbete i närområdet  
Norden som en strategisk plattform för konkreta 
samarbetsprojekt genom gränsregionalt samarbete för 
att möta samhällsutmaningarna. Ex kan vara en utökad 
och tydligare forskningsinfrastruktur, en bättre integrerad 
arbetsmarknad likväl som bibehållen service för befolkning 
och möjligheter till företagande och ett rikt och diversifierat 
näringsliv. Ett fokus på ”gränsen som resurs” och att sätta 
gränsregioner i centrum kommer att genomsyra vårt 
kommande arbete.

Ordförandeskapet i ÄK-R
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