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Fakta om MidtSkandia 

 

 

Hva er MidtSkandia? 
MidtSkandia er en ideell forening som har eksistert i over 30 år og er tatt opp som offisielt 
grenseoran av 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 den nærhet og de 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. MidtSkandia skal også være en bidragsyter i spørsmål som øker 
servicen for bofaste og forhindrer fraflytting og øke innflytting til regionen. 
 

Hvordan når MidtSkanida sine mål? 
MidtSkandia skaper, utvikler og deltar på arenaer og i nettverk som gir kunnskap og 
mulighet til påvirkning av beslutningstagere i grenseoverskridende spørsmål: 
 

 Sekretariat og styret jobber sammen opp mot sine kontakter i sentrale spørsmål 

 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 utvikle det gode samarbeidet med Kvarkenrådet for å stå sterkere i 
felles utfordringer i en felles region i nord. 

 MidtSkandia skal utvikle sin relasjon til Nordisk Ministerråd, gjennom å by på sine 
erfaringer, nettverk, politisk innflytelse. 

 Bidra til at EU sitt Interregprogram utnyttes på en god måte, slik at regionen får 
større muligheter for å realisere ideer og prosjekt.  



 

 

  
Mitt Skandia     
c/o MittSkandia  tel:+46 954 140 00 www.mittskandia.org   
920 64 Tärnaby  fax: +46 954 140 43 info@mittskandia.org 

 

Hva er MidtSkandias to satsningsområder? 
 
1. Utviklingsarbeid over landegrensene 
2. Forbedre transport og logistikkløsninger i øst-vestlig retning 
 
 

2. Forbedre transport og logistikkløsninger: 
 
MidtSkandia har som mål å: 
 

• Jobbe for å utvikle effektive 
transportløsninger internt i regionen og ut 
mot omverden. 

• Forankre felles oppfatning hos berørte 
myndigheter om fremtidens veistandard 
på mellomriksveiene 

 Felles kjøretøysbestemmelser. 

• E-12 skal få TEN-T status langs hele veien. 

• Belyse RV-73 betydning for det 
grenseoverskridende samarbeidet.  

• Forbedre samarbeidet mellom regionens 
havner og logistikksenter. 

• Bevisstgjøre og utvikle kunnskap om 
mulighetene som linjetrafikken til og fra 
havnene på Helgeland skaper for regionen. 

• Arbeide langsiktig for en forlenget 
jernbaneforbindelse gjennom MidtSkandia 
fra svensk østkyst til norsk vestkyst. 

1. Utviklingsarbeid over landegrensen 

MidtSkandia har som mål å: 

• Bidra til å knytte kontakter mellom  
bedrifter på hver sin side av grensen. 

• Fortsette å skape grenseregionale 
møteplasser for næringslivet.   

 Knytte sammen beslutningstagere i 
regionen for å bedre det 
grenseoverskridende samarbeid.  

• Styrke og formalisere nettverk i 
regionen. 

• Videreutvikle grenseoverskridende 
utnyttelse av regionens turistressurser. 

• Arbeide for at felles 
bransjeutviklingsprosjekter kan skapes, 
spesielt innenfor bransjer som 
ekspanderer eller står under trykk for 
forvandling. 

• Støtte opp under 
kompetanseprodusenter i og utenfor 
regionen, for å skape lokale/ 
desentraliserte utdanningsmuligheter i 
MidtSkandia regionen. 

 


