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Kommunledningsförvaltningen
Planeringsstaben

2019-05-27

Gemensam regional resa för förtroendevalda, till Bryssel
november 2019
Som en förlängning av EU-handslaget, kommer en gemensam resa till Bryssel
genomföras under hösten 2019, för kommunerna i Östergötland samt Region
Östergötland.
EU-handslaget för ökad delaktighet togs med EU-minister Ann Linde, den 23
maj 2017 av kommunerna (Linköping, Norrköping, Motala) och Regionen i
Östergötland. Varje kommun utformade ett eget handslag med åtaganden för
att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på
hemmaplan.
Samtliga handslag anger som del av åtagandet kunskapshöjande insatser för
förtroendevalda i respektive organisation, avseende påverkansarbete i EU
frågor.
Syfte
Resan ska utgöra en del av kunskapshöjande insatser för förtroendevalda - för
förståelse om EU:s påverkan för våra kommuner, samt att kunna bedriva
påverkansarbete gentemot EU:s institutioner och beslut som fattas där.
Innehåll
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Resan och innehåll kopplas till en eller fler aktuella tematiska frågor som EU
arbetar med, och som berör arbetet i kommunerna och regionen Östergötland.
Förslag finns på vattendirektiven, EU:s plaststrategi, biobränslen, samt nya
långtidsbudgeten och programperioden post 2020.
Resan kommer innefatta besök på institutioner, regionkontor, nätverk, samt
möten på plats.
Förslag på besök:
-Sveriges permanenta representation i Bryssel
-EU-kommissionen
-EU-parlamentet, inkl möte med parlamentariker/ sakkunnig i
Europaparlamentet
-Regionkommittén
-Regionkontor (Nordic House)
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Upplägg
Preliminärt enligt avresa från Linköping på morgonen dag 1, med program i
Bryssel från ca kl 11.00 fram till ca 15.00 dag 2, innan hemresa.
Möjlighet finns till extra dag för mer individuellt program/besök.
Således kan resan genomföras över 2 eller 3 arbetsdagar beroende på enskilt
önskemål.
Datum
Planerat vecka 46 2019, 12-13 november, med eventuell individuell option
även torsdagen 14 nov.
Deltagare
Enligt förslag reser ca 2-3 förtroendevalda samt ev. kommundirektör, från
respektive kommun/Regionen.
Varje kommun utser deltagare/förtroendevalda som ska delta.
Preliminär budget
Flyg:
Linköping – Bryssel ca 3000 kr
Boende:
ca 1850 kr/natten
Övrigt
Liknande gemensamma regionala resor har genomförts tidigare, bl a till Ålborg
Manchester, Palo Alto, Bryssel (2013) och Skottland.
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