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MIDTSKANDIA – STRATEGI- OG VIRKSOMHETSPLAN 

Visjon MidtSkandia gör det enklare och 

bättre att leva och verka i 

gränsregionen Helgeland/ 

Västerbotten. 

 

Satsningsområde Utviklingsarbeid over 

landegrensene 

 

Hovedmål Bærekraftig landsbygdsutvikling  

Strategiske grep Midtskandia vil sette de demografiske 

utfordringene for medlemskommunene 

langs riksgrensen på dagsorden med 

utgangspunkt i det kunnskapsgrunnlaget 

Nordregio har utarbeidet.  

Tiltak 2020 – 2021 

Utvikle et demografiprosjekt hvor 

MidtSkandia er partner i lag med 

norske og nordiske partnere. 

Finansiering via tilskudd fra NMR, 

BA-programmet m.v. 

Hovedmål Innovative og robuste/ resiliente 

regioner 

  

Strategiske grep MidtSkandia skal arbeide målrettet for å 

fjerne grensehinder for innbyggere og 

næringsliv. 

Tiltak 2020 – 2021 

Invitere næringslivet i Västerbotten 

og på Helgeland til løpende å 

melde inn hinder de møter i sitt 

daglige arbeid 

 MidtSkandia kommer, under forutsetning 

av prosjektfinansiering, til å gjennomføre 

et prosjekt for å redusere miljøpåvirkning 

av plastforurensning i regionen. 

Vurderes i lys av de erfaringer som 

er høstet via forstudien «Sirkulær 

plastøkonomi» 

 MidtSkandia vil, under forutsetning av 

prosjektfinansiering, gjennomføre et 

prosjekt for å heve kompetansen innen 

restaurant- og lokalmatnæringen. 

 

Förstudie Arktisk Matakademi er 

finansiert og i gang 
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Hovedmål Et felles samarbeid i E12-regionen – 

EGTS 

 

Strategiske grep For å fortsette arbeidet mot et felles 

regionalt samarbeid langs aksen fra 

Helgeland til Kvarkenregionen, vil 

MidtSkandia legge ressurser i å drive 

forankringsarbeid hos medlemmene og 

andre relevante organisasjoner i 

MidtSkandia-regionen. 

Tiltak 2020 – 2021 

Kvarkenrådet inviteres til å komme 

med innspill der en uttrykker et 

sterkt ønske om norsk deltakelse i 

Kvarkenrådet EGTS. 

Initiere samarbeid som sikrer at 

samarbeidet blir bredere enn selve 

E12-stråket. 

 Målsettingen er å forankre formålet med 

et EGTS og hvilke fordeler denne 

samarbeidsformen gir med grunnlag i 

foreliggende mulighetsstudie «Ny giv på 

tvers av Norden». 

Informasjon til kommunene via 

regionrådene høsten 2019. 

Det etableres kontakt mellom 

vennskapskommunene innenfor 

MidtSkandia slik at de kan drøfte 

EGTS-muligheter m.v. 

 MidtSkandia har utarbeidet en 

framdriftsplan med utgangspunkt i 

Kvarkenrådets tidstabell, og vil avsette 

nødvendige ressurser for å fortsette 

dialogen mot sentrale myndigheter vedr. 

norsk deltakelse i EGTS, gjøre 

kartlegginger og utredninger knyttet til 

juridiske og økonomiske forhold, mv.  

Nordland fylkeskommune og MSK 

vil før siste styremøte 2019 

konkretisere den videre prosess 

opp mot KMD 

 

 

 

 

MIDTSKANDIA – STRATEGI- OG VIRKSOMHETSPLAN 

Visjon MidtSkandia gör det enklare och bättre 

att leva och verka i gränsregionen 

Helgeland/ Västerbotten. 

 

Satsingsområde Forbedre infrastrukturen i øst-

vestlig retning 
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Hovedmål Et grenseløst transport-system fra øst 

til vest for alle 

 

Strategiske 

grep 

MidtSkandia vil jobbe for å følge opp 

«Trafikkstrategien for E12-regionen» som 

legger til grunn at transportkorridoren skal 

være fossilfri. 

Tiltak 2020 – 2021 

Mulighetene for å initiere egne 

miljøprosjekt innenfor transport 

skal sjekkes ut. 

 MidtSkandia vil jobbe for at strategien 

implementeres i lokale, regionale og 

nasjonale planer. 

  

 MidtSkandia vil fortsette samarbeidet med 

Kvarkenrådet og Blå Vägen-foreningen 

omkring transport- og 

infrastrukturutvikling.  

 

Sjekke ut om det er grunnlag for en 

felles handlingsplan for foreningene 

for oppfølging av strategiens tiltak.  

Fordele ansvar og avsette ressurser 

med hensyn til de konkrete 

tiltakene innenfor trafikkstrategiens 

tre innsatsområder; transport og 

infrastrukturutvikling, 

grenseoverskridende 

infrastrukturplanlegging og sosial 

bærekraft. 

 MidtSkandia vil arbeide aktivt for at det 

etableres en egen ministerråd for 

transport og infrastruktur under NMR for å 

styrke samordnet planlegging og 

prioritering av grenseregionale 

investeringer. 

Følges opp via dialog og møter med 

andre grensekomiteer og NMR.  

 

 

MIDTSKANDIA – STRATEGI- OG VIRKSOMHETSPLAN 

Visjon MidtSkandia gör det enklare och bättre 

att leva och verka i gränsregionen 

Helgeland/ Västerbotten. 

 

Satsingsområde Utvikling av MidtSkandia som 

organisasjon 
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Hovedmål En synlig og aktiv grensekomité under 

Nordisk Ministerråd 

 

Strategiske grep MidtSkandia ønsker å framstå som en 

attraktiv og synlig organisasjon for 

medlemmene 

Tiltak 2020 – 2021 

Ny grafisk profil. Dele på facebook 

og hjemmeside info og bilder fra 

møter/konferanser etc. som man 

deltar på.  

 MidtSkandia vil arbeide aktivt for å øke 

antall medlemmer og sikre en god 

forankring av organisasjonen blant 

medlemmene. 

Informasjon om MidtSkandia til 

kommunene via regionrådene 

høsten 2019. 

Ta initiativ til møte med Sagaveg-

foreningen for å identifisere 

områder hvor en kan samarbeide. 

 MidtSkandia vil som grensekomite jobbe 

tett opp mot Nordisk Ministerråd (NMR) 

og deres satsingsområder. 

MSK vil være representert på 

Grenseråd i Oslo i desember 2019 

og i møte i København i januar 

2020. 

 MidtSkandia vil jobbe aktivt for å styrke 

det strategiske samarbeidet mellom 

NMR’s grensekomiteer og Nordregio. Vi 

skal være en synlig grenseregion nasjonalt 

og i Norden. 

 

 

. 

Etablere en dialog mot Nordkalot-

trådet og Mittnorden for å 

identifisere mulige samarbeids-

områder/prosjekt. 

Hovedmål Utviklingsprosjekt som en viktig del av 

strategi- og virksomhetsplanen 

  

Strategiske grep MidtSkandia vil initiere utviklingsprosjekt 

over landegrensene som en viktig del av 

sin strategiplan 

Tiltak 2020 - 2021 

Prosjekter innenfor demografi, 

transport/logistikk, turisme og 

kultur vil vurderes i forhold til 

Botnia-Atlantica -programmet/ 

kommende Interregprogram. 

 MidtSkandia vil arbeide aktivt for å 

opprettholde BA-programmet for neste 

Interregperiode 2021-2027 

Felles brev fra Region Västerbotten 

og Nordland fylkeskommune til 

regjeringen. 
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Brev fra Sverige/Finland til den 

norske regjeringen om viktigheten 

av Interreg. 

 MidtSkandia vil i dialog med 

medlemskommunene drøfte og forankre 

aktuelle ideer til felles grenseregionale 

utviklingsprosjekt 

MSK vil invitere medlemmene via 

regionrådene til å komme med 

innspill til mulige prosjekt 

Holde oversikt over 

grenseregionale utviklingsprosjekt 

innenfor Västerbotten og 

Helgeland/Nordland 

 

 

 

 

 


