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Näringsdepartementet

Myndigheter och organisationer som ska erbjudas att vara
företrädda i styrkommittéerna för Interregprogrammet Aurora
under programperioden 2021–2027

Regeringens beslut

De myndigheter och organisationer som anges i bilagan ska erbjudas att vara
företrädda i styrkommittéerna för Interregprogrammet Aurora
programperioden 2021–2027.
Ärendet

Enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2021/1059 av den 24 juni 2021 om särskilda bestämmelser för målet
Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av Europeiska
regionala utvecklingsfonden och finansieringsinstrument för yttre åtgärder
ska de deltagande medlemsstaterna och, i tillämpliga fall, de tredjeländer,
partnerländer och utomeuropeiska länder och territorier som deltar i
programmet, enligt överenskommelse med den förvaltande myndigheten
inrätta en övervakningskommitté som ska övervaka genomförandet av
respektive Interregprogram. Enligt artikel 22.1 i samma förordning får
övervakningskommittén för urval av insatser inrätta en eller, särskilt för
delprogram, flera styrkommittéer som agerar under övervakningskommitténs
ansvar.
Medlemsstaterna Sverige och Finland har tillsammans med tredjelandet
Norge lämnat ett förslag till Interregprogram Aurora för programperioden
2021–2027 till Europeiska kommissionen som sedermera godkänts den 31
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maj 2022. I programmet anges att det kommer att finnas två styrkommittéer
för delområdena Aurora respektive Sápmi.
Medlemsstaterna Sverige och Finland har tillsammans med tredjelandet
Norge samt den förvaltande myndigheten även kommit överens om att
dessa styrkommittéer ska bestå av högst åtta ordinarie ledamöter per land för
Aurora samt högst fyra ordinarie ledamöter per land för Sápmi och lika
många ersättare. Sammansättningen ska säkerställa principen om partnerskap
i enlighet med artikel 8 i förordning (EU) 2021/1060.
Förvaltande myndighet för programmet är Länsstyrelsen i Norrbottens län.
De myndigheter och organisationer som utses att ingå i styrkommittéerna
meddelar till förvaltande myndighet vilka ledamöter som ska ingå samt
eventuella förändringar i representationen. En jämn könsfördelning ska
eftersträvas.

Utdrag till

Utdragets överensstämmelse med originalet intygas

Finansdepartementet/BAEU, K och SFÖ
Kulturdepartementet/ CSM
Riksdagen, näringsutskottet
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Sametinget
Region Västerbotten
Region Västernorrland
Region Norrbotten
Storumans Kommun
Umeå Kommun
Norrbottens Kommuner
Västernorrlands Kommunförbund
Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten
Samernas utbildningscentrum
2 (3)

Bilaga till beslut .. vid regeringssammanträde den 7 juli 2022
Styrkommitté Aurora

Myndighet/ Organisation
(ordinarie+ersättare)

Antal platser

Region Norrbotten

1+1

Region Västerbotten

1+1

Region Västernorrland

1+1

Länsstyrelsen i Västerbottens län

1+1

Norrbottens kommuner

1+1

Västernorrlands kommunförbund

1+1

Umeå kommun (ordinarie) + Storumans kommun (ersättare)
1+1
Hushållningssällskapet Norrbotten/Västerbotten

1+1

Totalt

8+8

Styrkommitté Sápmi

Myndighet/ Organisation
(ordinarie+ersättare)

Antal platser

Sametinget

2+2

Samernas utbildningscentrum

1+1

Totalt

3+3

3 (3)

