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Utbytet över gränsen mellan Helgeland i Norge och Västerbotten i 

Sverige var tidigt en viktig förutsättning för befolkningen i regionen. 

Genom handelsstäderna Mosjöen och Mo i Rana kunde fjällborna 

byta till sig varor som var livsviktiga för överlevnad. Det östvästliga 

handelsstråket resulterade också i att man lärde känna varandra, 

skapade gemensamma vanor och knöt familjeband med varandra.  

Forna vatten- och vandringsleder har i dag ersatts av Europaväg 

12, Krutfjellvägen och Sagavägen. Dessa - 

våra gränsöverskridande vägar spelar stor roll för att vi skall kunna 

tillgodogöra oss hela regionens utbud.  

  

Att MidtSkandiaregionen består i just Helgeland och Västerbotten 

är med andra ord ingen slump, utan en mycket naturlig följd av de 

traditionella kontaktvägarna över gränsen 

 



  

MIDTSKANDIAS ORGANISERING 
 
MEDLEMMAR  

KOMMUNER & FYLKE NO     KOMMUNER & REGIONSVER  FÖRETAG/ORG NO OCH SV 

 

Nordland Fylkeskommune  Regionförbundet I Västerbottens Län  Blå Vägen/ E12 

Alstahaug Kommune   Dorotea Kommun    Torgar Næringshage 

Brönnöy Kommune                       Lycksele Kommun    Celsa Armeringsstål As 

Grane Kommune                          Åsele Kommun     Högskolen I Nesna 

Hattfjelldal Kommune                   Vännäs Kommun     Rana Utviklingsselskap As 

Hemnes Kommune    Sorsele Kommun     Mosjøen Omegn Næringsselskap As 

Heröy Kommune    Storumans Kommun     Västerbottens Handelskammare 

Luröy Kommune     Umeå Kommun         Transbothnia 

Rana Kommune     Vindelns Kommun 

Nesna Kommune    Vilhelmina Kommun 

Rödöy Kommune 

Sömna Kommune 

Vevelstad Kommune 

Vefsn Kommune 

Helgeland Regionråd 

Sør-Helgeland Regionråd 

Indre Helgeland Regionråd   
 
   

VAD ÄR MIDTSKANDIA 

MidtSkandia är en 

gränskommitté som arbetar  

för att undanröja gränshinder 

mellan Nordland och 

Västerbotten och som bidrar 

till gemensamma 

utvecklingsprojekt i både 

Västerbotten och Nordland, 

speciellt i Helgeland 

HÖGST BESLUTANDE ORGAN  

Högsta beslutande organ i ideella föreningen 

MidtSkandia är årsmötet. Årsmötet utser en styrelse 

med representanter för regionala organ, kommuner 

och näringslivet. Strategiplan, handlingsplan samt 

årsbudget för kommande år fastställes vid 

MidtSkandias medlemsmöte.  

 

Årsmöte 

Medlemmar 

Styrelse 

6 Svenska ordinarie ledamöter + 6 ersättare/vara 

6 Norska ordinarie ledamöter + 6 ersättare/vara 

Sekretariat 

Norge och Sverige 

Presidium 

Ordförande och Vice 
Ordförande 



  

 
Presidie  
   

 

Patrik Persson 
Ordförande 
MidtSkandia   

Asgeir Almås 

Vice ordförande 
fom november 
2013 

 

 

Kai Henriksen 
Ersättare i presidiet 
  

Kjell Trælnes  
Vice ordförande  
MidtSkandia fram  
tom sommaren 
2013 

 
Sekretariat  

   

 

Katarina Lundström  
Svensk koordinator 
& projektledare  

Majken Hauknes 
Norsk Sekreterare  
& projektledare  

STYRELSE 2013  

Under sommaren avled vice ordförande Kjell Trælnes, vars engagemang i gränsöverskridande samarbete var stort. Vid höstmötet 

valdes Asgeir Almås till vice ordförande. Mona Hamnes, NFK, flyttade till annat fylke och lämnade därmed sin styrelsepost i föreningen. 

Hon ersattes först av Odd Eriksen och därefter Tove Mette Björkmo. 

 

ORDINARIE           ERSÄTTARE/VARAREPRESENTANT  

Patrik Persson  Ordförande, Storumans Kommun    Caisa Abrahamsson, Sorsele Kommun  

Asgeir Almås  Vice Ordförande Hattfjeldal / IHR    Kjell Joar Pedersen Överlei, Hemnes kommune/ IHR  

Christer Lindvall, Umeå Kommun       Sonja Eriksson, Vännäs Kommun      

Marika Lindgren, Lycksele Kommun      Peter Lindström, ÅseleKommun      

Edmund Dahle,Sømna/SHR        Johnny Hansen, Brønnøysund  /SHR  

Tove Mette Björkmo, Nordland Fylkeskommune    Knut Petter Torgersen,Nordland fylkeskommune  

Johan Söderling, Regionförbundet Västerbotten    Ingemar Nyman, Regionförbundet Västerbotten   

Jann-Arne Lövdahl, Vefsn/HR        Hanne Nora Nilssen, Alstahaug, HR     

Åke Nilsson, Vilhelmina Kommun       Greger Lindqvist, Dorotea Kommun   

Kai Henriksen, Rana Kommun        Tormod Steen, Rana Kommun        

Gun-Karin Karlsson,         Tomas Nilsson  

Näringen Västerbottens Handelskammare     Näringen, Vindelns Kommun  

Knut Horn, Näringen Brønnøysund       Kurt Jessen Johansson Näringen, Mosjøen  

 

OPERATIVT TEAM  

Det operativa arbetet utförs av ett sekretariat bestående 

av en hos MidtSkandia heltidsanställd sekreterare i 

Tärnaby, och en sekreterare i Mo i Rana som köps på 

konsultbasis från Rana Utviklingsselskap (denna tjänst 

upphandlades på nytt under årsskiftet 2013/2014). Katti 

och Majken fungerar också som biträdande projektledare 

för ”Nordic Logistic Corridor” på norsk och svensk/finsk 

sida. Ordinarie projektledare är Mathias Lindström, 

Kvarkenrådet. 

Löpande verkställighetsfrågor är delegerade till 

MidtSkandias presidium (ordförande Patrik Persson, 

viceordförande Kjell Trælnes, och Kai Henriksen). 

Styrelsens arbete inriktas mot övergripande och 

framtidsinriktade frågor.  

 



 

 

 

 

  

MÅL OCH STRATEGIER 
MIDTSKANDIAS 

MÅLSÄTTNINGAR 

 
MidtSkandia skall lägga grunden 

för gränsöverskridande frågor 

gentemot beslutsfattare, samt 

vara en kunskapsbärare 

gentemot dessa 

 
 

 
Detta gör organisationen genom att vara en initiativtagare och pådrivare, samt ge 

bistånd i projekt som sammanfaller med MidtSkandias målsättningar. MidtSkandia 

skall också bidra i frågor som att öka service för bofasta, förhindra utflyttning och öka 

inflyttning till regionen. Detta gäller både hälsa- omsorg, transporter eller kommersiell 

service och kultur som stärker livskvaliteten i hela regionen.  

 
 HUR UPPNÅR VI MÅLEN? 

MidtSkandia skapar, utvecklar 

och deltar på arenor och i 

nätverk som ger kunskap och 

möjligheter att påverka 

beslutstagare i 

gränsöverskridande frågor.  

 

 

MIDTSKANDIAS  

2 SATSNINGSOMRÅDEN 

 

1. Utvecklingsarbete över landgräns 

2. Förbättra transport- och 

logistiklösningarna 

 
 

 Styrelsen och 
sekretariatet jobbar 
tillsammans mot 
sina kontakter i 
centrala frågor för 
föreningen 

 MidtSkandia 
använder sig av 
strategisk 
kommunikation för 
att påverka 
beslutstagare 

 MidtSkandia skall vara 
lyhörd och 
kommunicera på ett 
professionellt sätt med 
medlemmarna i 
gränsöverskridande 
frågor 

 MidtSkandia skall 
utveckla det goda 
samarbetet som vi har 
med föreningar och 
gränsorgan. Detta gäller 
speciellt Kvarkenrådet 

 MidtSkandia skall 
arbeta närmare NMR 
genom att utveckla 
erfarenhets- och 
nätverksutbyte, samt 
nyttja politiskt inflytande 

 Bidra till att EUs 
Interregprogram 
används, så att 
regionen ges större 
möjligheter att realisera 
idéer och projekt.  

NORDISKA MINISTERRÅDET 
 

MidtSkandia följer riktlinjerna 

i Nordisk samarbetsprogram 

för regional utveckling 2013-

2016 som Nordiska 

Ministerrådet tagit fram.  

 
 

 

Nordisk samarbeidsprogram for regional utvikling og planlegging 2013-2016  

De nordiske ministre med ansvar for regional utvikling og planlegging legger med dette 

fram sitt samarbeidsprogram for 2013-2016: "Nordens regioner viser vei: en regionalt 

bærekraftig velferdsutvikling, bærekraftig arktis og grønn vekst". 

Det nordiske samarbeidet skal gi økt faglig kunnskap og inspirere til videreutvikling av 

regionalpolitiske perspektiver og tiltak. 

De nordiske regionalministre inviterer samarbeidsministrene, andre relevante nordiske 

sektorer samt nasjonale og internasjonale institusjoner til et felles løft for å 

 bidra til en regionalt bærekraftig velferdsutvikling 

 fremme en bærekraftig regional utvikling i Arktis 

 stimulere til grønn vekst i alle regioner 

 
 



  

ORGANISATIONSUTVECKLING 

 

MidtSkandia har arbetat med att formera och spetsa till organisationen så att våra 

möjligheter att påverka ger bättre resultat. 

Styrelsens roll och ansvar är stärkt genom nya strategiplanen. Vi strävar efter att på olika 

sätt att optimera vår organisation ochförbättra vår genomslagskraft. En del i det arbetet 

har varit att tillsammans med Kvarkenrådet se hur en samorganisering eller närmare 

samarbete skulle inverka. Sekretariaten har arbetat med en SWOT-analys för scenariot av 

ett gemensamt gränsorgan i Kvarkenrådet MidtSkandia området.   

Sett ur ett administrativt perspektiv finns mycket att vinna då vi kan dela på många 

funktioner. Genom att samarbeta med Kvarkenrådet stärks vår sak, och tillsammans får vi 

en ökad genomslagskraft. 

Under hösten arbetade vi med en upphandling av den norska koordinatortjänsten. 

 

 

VÅRA SATSNINGSOMRÅDEN 

INSATSOMRÅDE 1-UTVECKLINGSARBETE ÖVER LANDSGRÄNS 

 

Gränskommittén Østfold-Bohuslän/Dalsland/Fyrbodals kommunalförbund driver projektet ”Gränshinder för 

näringslivet”. De arrangerade en konferens där bl.a Sveriges handels- och samarbetsminister Eva Björling 

medverkade. Konferensen var en viktig arena för gränskommittéerna och MidtSkandia deltog i mötet.  

 

Hemavan Tärnaby Näringsförening och Storumans kommun önskade besöka Alstahaugs kommune. Ett studiebesök 

ordnades och nyttiga kontakter knöts mellan kommunerna.  

 

Den 15 november hade MidtSkandia höstkonferens. Temat var Gränshinder och Malin Ljungkvist från 

Kommerskollegium berättade om deras arbete och hur de har arbetat med handeln med Norge. Den rapport som 

Malin varit delförfattare av belyste många intressanta vinklingar på temat. Rendriftsföretaget som Jon Anders Lifjäll är 

delägare i drabbades direkt av gränshinder genom slaktkvotering. Detta stred eventuellt mot ländernas ingångna avtal 

och Kommerskollegium kommer titta närmare på saken. 



 

 

  

 INSATSOMRÅDE 2 – FÖRBÄTTRADE TRANSPORT OCH 

KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR 

 

Under året har MidtSkandia tillsammans med Kvarkenrådet lagt ner mycket tid på NLC-

Corridor Cooperation och NLC-Corridor Investments. Det förstnämnda blir är ett 

kommunikationsprojekt som går genom tre länder, och som bygger på samarbete och 

gemensam utveckling NLC-Umeå, Vasa, Storuman, Mo i Rana & Mosjöen skall utveckla ett 

koncept för samarbete. Genom detta skall vi tillsammans profilera 

kommunikationskorridoren som går genom Österbotten, Västerbotten och Helgeland.  

NLC-Corridor Investments är ett investeringsprojekt i Umeå och Vasa hamnar. Projekten är 

nära knutna till varandra med delvis gemensam organisation, Kvarkenrådet och 

MidtSkandia ansvarar för projektledning.  

Under året har vi ägnat mycket tid åt profilering av korridoren och åt påverkansarbete för 

Kvarkenlänken. Vi arrangerade NLC-Conference ombord på m/s Vasa, och seminarium på 

Almedalen. Vi har deltagit på Nolia, och TEN-Days i Tallin och på  Gardemoen transport 

och logistikmässa med både utställning och deltagande. Projektet var också delarrangör i 

Brohamnsinvigningen hösten 2013.  

Det är viktigt att vi längs Nordic logistic Corridor hittar en gemensam bas att stå på. Arbetet 

med den gemensam godsdatabasen är ett viktigt steg för att få bra underlag till viktiga 

beslut. 

 

Nickel Mountain kommer eventuellt påbörja brytning av nickel och järn i Björkvattsdalen i 

Tärnabyområdet. Om detta blir aktuellt kommer många tunga transporter med malm 

passera längs E12 ut mot Helgelandskusten. Med anledning av detta har MidtSkandia 

initierat en koordination av åtgärder först och främst rörande kommunikationerna till och 

från gruvan mot Norge. Gruppen leds av ordföranden i Rana och Storumans kommuner 

och vidare ingår deltagare från Trafikverket, Norska statens vegvesen,, Region 

Västerbotten & Nordland Fylkeskommune.  

 

 

Då den kollektiva bussförbindelsen mellan Tärnaby och Mo i Rana upphörde  var detta stort 

ett bakslag för gränsöverskridande förutsättning. I mitten av februari kunde vi tillfälligt 

återuppta trafiken genom delfinansiering från  IHR, NFK, Rana kommune, Västerbottens 

läns landsting och Storumans kommun. Detta var etta ett testprojekt med bussförbindelse 4 

dagar i veckan för att se om förutsättningarna var sådana att en fast linje var motiverad. 

Tyvärr var resultatet inte bra nog, och linjen lades ned vid jul.  

 



 

 30 Juni-3 juli – Almedalen  

 1-2 augusti – Projektledningsmöte  

 3-11 augusti – Nolia och arbetsgruppsmöte  

 20-21 augusti – Ministermöte i Strömstad  

 22 augusti – Ambassadmöte i Helsingfors  

 28-29 augusti – Studieresa till Sandnessjöen  

 24 september – Helgeland Regionrådsmöte, presentation och deltagande  

 15-17 oktober – TEN-T Days Tallinn, monter och workshop inom projekt NLC  

 20-22 oktober – Gardemoen logistik och konferensmässa, Monter inom NLC  

 7-8 november – Gränsregionalt forum  

 12-14 november – Brohamnsinvigning + arbetsgruppsmöte inom NLC  

 15 november – MidtSkandias höstmöte  

 28 november – Beredningsgruppsmöte för projektet SimLab-East West  

 11-12 december – Möte Team marknadsföring inom NLC i Vasa  

 13 december – Informationsmöte Indre Helgeland Regionråd  

 17 december – Kvarken-Link kick off  

 

 

 

  

STYRELSEMÖTEN 

MidtSkandias styrelse har under 

2013 sammanträtt 4 gånger. 3 

gånger under  våren och 1 gång 

under hösten.  

Mötena har hållits i Mosjöen,  

Mo i Rana  och Holmsund 

MEDLEMSMÖTEN 

2 medlemsmöten har hållits I 

föreningen .  

Årsmötet hölls i Holmsund i 

samband med NCL conference  där 

MidtSkandia var delarrangör genom 

projektet NORDIC LOGISTIC 

CORRIDOR.  Höstmötet hölls i 

Mosjöen och hade temat 

gränshinder.  

MÖTEN OCH KONFERENSER 

MIDTSKANDIA HAR BL.A DELTAGIT PÅ FÖLJANDE MÖTEN OCH KONFERENSER 

  

 14-15 januari – Nordlandskonferensen i Bodö  

 24-25 januari – Arbetsgruppsmöte Nordic Logistic Corridor  

 27-29 januari – Projektledningsmöte, Databasmöte  

 31 januari-1 februari – Geonorkonferense,  Mo i Rana  

 6-7 februari – Workshop Bodö tillsammans med SIMLAB ang databas  

 11 februari – Möte ang gränsöverskridande gruvtransporter i Mo i Rana  

 19 februari – Möte med Inlandsbanan och norska företag ang NLC Storuman  

 21 februari – Styrgruppsmöte i Mo i Rana Nordic Logistic Corridor  

 27 februari – Styrelsemöte MidtSkandia i Mo i Rana  

 14-15 mars – Europaforum Luleå  

 16-17 april – Marknadsföringsmöte NLC i Umeå  

 18 april – MidtSkandia styrelsemöte i Mo i Rana  

 25 april – Möte med Kvarkenrådet  

 26 april – B-A möte i Umeå  

 26 april – Möte med samferdselavdelningen på NFK  

 22 maj – MidtSkandia årsmöte  

 23 maj – NLC Conference  

 29-30 maj – Bodö CPMR  

 30 Juni-3 juli – Almedalen  

 1-2 augusti – Projektledningsmöte  

 3-11 augusti – Nolia och arbetsgruppsmöte  

 20-21 augusti – Ministermöte i Strömstad  

 22 augusti – Ambassadmöte i Helsingfors  

 28-29 augusti – Studieresa till Sandnessjöen  

 24 september – Helgeland Regionrådsmöte, presentation och deltagande  

 15-17 oktober – TEN-T Days Tallinn, monter och workshop inom projekt NLC  

 20-22 oktober – Gardemoen logistik och konferensmässa, Monter inom NLC  

 7-8 november – Gränsregionalt forum  

 12-14 november – Brohamnsinvigning + arbetsgruppsmöte inom NLC  

 15 november – MidtSkandias höstmöte  

 28 november – Beredningsgruppsmöte för projektet SimLab-East West  

 11-12 december – Möte Team marknadsföring inom NLC i Vasa  

 13 december – Informationsmöte Indre Helgeland Regionråd  

 17 december – Kvarken-Link kick off  

 



 

 

  

AEBR 

MidtSkandia är sedan 2012 

medlemmar i AEBR (association of 

Europe border regions). 

VIKTIGA SAMARBETEN OCH PARTNERS 

NORDISKA 

MINISTERRÅDET (NMR) 

 MidtSkandia ingår i en 

grupp av 10 

gränskommittéer som 

genom Nordiska 

Ministerrådet får stöd för sitt 

regionala 

gränsöverskridande arbete.    

NORDLAND 

FYLKESKOMMUNE 

  Alla MidtSkandias 

uttalade insatsområden 

involverar 

Fylkeskommunen.    

REGION 

VÄSTERBOTTEN 

 Region 

Västerbotten har det 

regionala 

utvecklingsansvaret i 

Västerbottens län.    

 

Genom NMR fortsätter MidtSkandia sitt nätverksarbete med andra gränsorgan. Detta har varit 

möjligt tack vare det basbidrag som officiellt gränsorgan som MidtSkandia erhållit från Nordiska 

Ministerrådet. Vi har genom det fått utrymme att förbättra vår initierande verksamhet, delta på 

möten, skaffa kunskap och därmed utveckla det gränsöverskridande samarbetet.  

Nordiska ministerrådet omarbetar sin sina strukturer för samarbetet med gränsorganen. Man 

ser att arbetet har stor betydelse, men har hittills saknat ordentliga ramar för hur och till vad 

man önskar bidra. Inför kommande ansökningsperiod kommer troligen detta stramas upp.  

I november deltog vi i gränsregionalt forum i Malmö. Återigen betonade man betydelsen av 

gränskommittéernas arbete och också den viktiga regionala förankringen i arbetet. Nya 

interregperioden fick också stort fokus, där arbetet med vårt regionala program ”Botnia-

Atlantica” presenterades 

 

 

 

Nordland Fylkeskommune är en viktig partner för MidtSkandia . Under året har MidtSkandia och 

Nordland Fylkeskommune intensifierat samarbete genom det nystartade Internationella 

kontoret på fylket. Stödet och engagemanget härifrån har stor betydelse för ett utökat 

samarbete över gränsen med Västerbotten. 

Fylkestinget har beslutat att Fylkesrådet skall vara fylkets representant i MidtSkandias styrelse. 

Detta är mycket positivt för MidtSkandia då detta stärker det politiska och strategiska 

förutsättningarna och arbetet. 

  

 

 

Fokusområden för Region Västerbotten är regional utvecklingsplanering, näringsliv och 

företagande, turism (Västerbottensturism), energi, miljö och klimat, kompetensförsörjning och 

utbildning, transportinfrastruktur och kommunikationer, IT-infrastruktur och tillämpningar (IT 

Västerbotten), förnyelse av samhällsservice, internationellt engagemang och EU-arbete samt 

regional kulturutveckling. Alla MidtSkandias insatsområden berör och berörs med andra ord av 

aktiviteter i Region Västerbotten. Stort fokus har i hittills i år legat på kommunikationsfrågor i 

samband med projekt Nordic Logistic Corridor.  



 

Kvarkenrådet tillhör en av våra närmaste samarbetsorganisationer både historiskt och i 

framtiden. Särskilt kommunikationsfrågorna och det öst-västliga transportalternativet genom 

våra regioner förenar våra ambitioner. MidtSkandia och Kvarkenrådet har under årets lopp 

fördjupat sitt samarbete och jobbar tillsammans med NLC-Corridor.  

 

 

 

Interregprogram är ett viktigt arbetsredskap för MidtSkandia. Genom Botnia-Atlantica ges 

möjlighet att öka det gränsöverskridande samarbetet för många. I vår roll som kontaktpunkt vill 

vi sprida information om programmets möjligheter och också hjälpa intresserade fram till en 

ansökan. 

KVARKENRÅDET 
 Kvarkenrådet är 

den gränskommitté som 

vi samarbetar mest 

med.    

BOTNIA-ATLANTICA 
 Interregprogram 

som ger möjligheter för 

gränsöverskridande 

projekt.    

INTERREG 

MidtSkandia är tillsammans med 

Kvarkenrådet och 

Mittnordenkommittén referens organ 

för nya B-A programmet.  

Patrik Persson 
Ordförande MidtSkanida    Asgeir Almås 

Vice ordförande MidtSkanida    


