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STRATEGIPLAN / VIRKSOMHETSPLAN 2021 - 2023 
 

 

Hva er MidtSkandia?  

MidtSkandia er en ideell forening som har eksistert i over 30 år og er et offisielt 

grenseorgan under Nordisk Ministerråd, som er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. 

Samarbeidet mellom de nordiske landene har resultert i felles nordisk arbeidsmarked, 

passunion og en rekke felles sosiale bestemmelser, som blant annet bosetting, studier og 

arbeidsmarked. MidtSkandia er det grenseorganet som jobber for å fjerne grensehinder 

mellom Nordland og Västerbotten. Spesielt Helgeland som region er aktiv i å utvikle lokalt 

næringsliv over landegrensene, nettopp på grunn av geografisk nærhet og tette bånd som 

alltid har vært over grensen.  

 

Hvilke målsettinger har MidtSkandia?  

MidtSkandia skal være en premissgiver og kunnskapsbærer overfor beslutningstakere i 

grenseoverskridende spørsmål. Dette gjør organisasjonen ved å være initiativtaker og 

pådriver, samt og gi bistand til prosjekt og medvirke til å løse oppgaver som samsvarer med 

MidtSkandias målsettinger. Vi skal: 

• Fremme samarbeid over grensen gjennom å skape nettverk og strategiske allianser 

• Fremme utvikling og innovasjon i regionen gjennom å skape forutsetninger for 

konkret samarbeid 

• Minske grensehinder, og fungere som koordinator og nettverksbygger i 

grenseregionale spørsmål 

• Søke samarbeid og erfaringsutbytte med andre nordiske og europeiske 

grenseregioner 

 

Visjon: 

MidtSkandia gör det enklare och bättre att leva och verka i gränsregionen Helgeland/ 

Västerbotten gjennom å forsterke regionens synlighet og attraksjonskraft. Med det menes 

at alle aktiviteter som Midtskandia iverksetter eller er medfinansier i skal ha et bærekraftig 

utviklingsformål. Videre skal alle aktiviteter ha en grenseoverskridende dimensjon. 

 

Hvordan når MidtSkandia sine mål?  

MidtSkandia skaper, utvikler, deltar på arenaer og i nettverk som gir kunnskap og mulighet 

til å påvirke beslutningstagere i grenseoverskridende spørsmål:  

• Sekretariatet og styret jobber sammen i sentrale spørsmål 
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• MidtSkandia skal bruke strategisk kommunikasjon for å påvirke beslutningstakere 

• MidtSkandia skal være lydhøre og kommunisere på en profesjonell måte med 

medlemmene mht grenseoverskridende spørsmål 

• MidtSkandia skal fortsette å utvikle det gode samarbeidet med Kvarkenrådet og 

øvrige grensekomitéer for å stå sterkere i felles utfordringer og muligheter 

• MidtSkandia skal styrke sin nordiske forankring og gode kontakter til Nordisk 

Ministerråd, gjennom å by på sine erfaringer, nettverk og politisk innflytelse 

• Bidra til at EU sitt Interregprogram eller andre utlysninger med internasjonale 

støtteordninger kan utnyttes på en god måte, samt anvende mulighetene som ligger 

i vårt medlemskap i AEBR, slik at regionen får større muligheter for å realisere 

ideer og prosjekt 

 

 

SATSNINGSOMRÅDER OG TILTAK 

  

1. Strategi for utviklingsarbeid over landegrensene 

 

• MidtSkandia skal arbeide målrettet for å fjerne grensehinder for innbyggere og 

næringsliv. 

Tiltak: Invitere næringslivet i Västerbotten og på Helgeland til løpende å melde inn 

hinder de møter i sitt daglige arbeid. 

• Fortsette arbeidet mot et felles regionalt samarbeid langs aksen fra Helgeland til 

Kvarkenregionen. 

Tiltak: Når Kvarkenrådets EGTC formelt trer i kraft, skal Midtskandia bistå med 

ressurser på norsk side, herunder påvirkningsarbeid ovenfor myndigheter. 

• Skape grenseregionale møteplasser for bedrifter på begge sider av grensen 

Tiltak: Midtskandia har som mål å arrangere Business Meetpoints i 2021. Formålet 

med møtene er at bedrifter innenfor samme næring kan knytte kontakter og ta opp 

felles problemstillinger og utfordringer. 

• Knytte sammen beslutningstakere i regionen for å bedre det grenseoverskridende 

samarbeidet. 

Tiltak: Bidra til økt samhandling mellom våre medlemmer over grensen gjennom 

felles prosjekter, samt deltakelse i Midtskandia sine forà. 

• Jobbe frem felles prosjekter innenfor tema som interesserer medlemmene 

Tiltak: Midtskandia utvikler og medfinansierer grenseoverskridende 

samarbeidsprosjekt som muliggjør erfaringsutbytte og kunnskapsutveksling mellom 

myndigheter, næringsliv, foreninger og organisasjoner. Midtskandia kan ta ulike 
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roller i prosjektene; som prosjekteiere, medfinansier eller prosjektkoordinator. 

Midtskandia skal til enhver tid holde seg oppdatert på hva som interesserer 

medlemmene, og etter beste evne å realisere prosjekter i det henseende. I 2021 er 

målet å gjennomføre et forprosjekt innen «Smart Tourism», og et hovedprosjekt 

innen «Transport og innovasjon» (herunder fokus på fossilfri transport). 

• Midtskandia skal synliggjøre regionen som et attraktivt område for turister og bidra 

til utvikling av nye innovasjoner innenfor besøksnæringen.  

Tiltak: I 2021 er målet å gjennomføre et forprosjekt innen «Smart Tourism», samt 

se på mulighetene for å delta i et nordisk turistprosjekt som 

Skjærgårdssamarbeidet utvikler. 

• Være med å fremme desentraliserte utdanningsmuligheter og samarbeid mellom 

utdanningsmiljø i Midtskandia regionen.  

Tiltak: Gjøre en egen kartleggingsrapport av hvilke utdanningsmuligheter som 

finnes over grensen i dag, og skape en nettverksarena for kunnskapsutveksling.  

 

2. Forbedre den grenseregionale infrastrukturen 

 

• MidtSkandia vil jobbe med å følge opp «Trafikkstrategien for E12-regionen» som 

legger til grunn at transportkorridoren skal være fossilfri, herunder tilrettelegge for 

effektive og fossilfrie transportløsninger. 

Tiltak: Midtskandia skal i 2021 søke på prosjektstøtte til et transportprosjekt som 

skal bidra til å følge opp deler av Trafikkstrategien. 

• Arbeid med muligheter for regionale el-flygninger i vår region, gjennom involvering 

i «Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation 

(FAIR) prosjektet.  

Tiltak: Midtskandia skal i 2021 søke på prosjektstøtte til et transportprosjekt som 

skal bidra til å følge opp deler av Trafikkstrategien som handler om fly. 

 

 

3. En synlig og kompetent grensekomité 

 

• Midtskandia skal være fremst på kompetanse på nordisk samarbeid i regionen  

Tiltak: Midtskandia skal til enhver tid opparbeide seg kompetanse på nordisk 

samhandling og politikk, samt være en kompetanseressurs på nordisk samarbeid og 

en nettverksskaper for våre medlemmer. Midtskandia skal bevisst benytte 

medlemskapet i AEBR og tilgangen til kunnskap om grenseregionale 

problemstillinger på europeisk nivå. 
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• MidtSkandia skal som grensekomite jobbe tett opp mot Nordisk Ministerråd (NMR) 

og deres satsingsområder. 

Tiltak: Midtskandia skal opprettholde dialogen med NMR, samt delta i temagrupper 

og på samarbeidsarenaer i regi av NMR, herunder felles møter og strategisk 

samarbeid med NMR’s grensekomitéer.  

• Vi skal være en synlig grensekomité og grenseregion i regionen, nasjonalt og i 

Norden. 

Tiltak: Være til stede på relevante arenaer der vi kan løfte frem vår grenseregion 

og pågående prosjekt, som også gir synlighet på EU nivå. 

Tiltak: Opprettholde og jevnlig oppdatere hjemmesiden og facebooksiden, samt 

sende ut nyhetsbrev med prosjektinformasjon, aktuelle nyheter og arrangement. 

Tiltak: Utvikle en kommunikasjonsstrategi/ mediestrategi 

 


