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MidtSkandia 
 

 

MidtSkandia er et grenseorgan som 
arbeider for å få bort grensehinder og bidra 

til felles utviklingsprosjekt til nytte både i 
Västerbotten og i Nordland, spesielt for 

Helgeland. 

MidtSkandia är ett gränsorgan som jobbar 
för att undanröja gränshinder mellan 

Nordland och Västerbotten och bidrar till 
gemensamma utvecklingsprojekt i både 
Västerbotten och Nordland, speciellt i 

Helgeland. 
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Målsettinger 

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. Dette gjelder både helse-omsorg 
og transport-tjenester eller komersiell 
service og kultur som styrker bolyst og 
livskvalitet i hele regionen.  
 
Gjennom å: 

 Ha kunnskap om hvilke 
grensehinder som finnes og bidra til 
å bryte ned disse 

 Forbedre rammevilkårene for 
samhandling og næringsutvikling 
over grensen  

 Å fremme grenseoverskridende 
samarbeid mellom offentlige 
myndigheter, private foretak og 
organisasjoner, spesielt mellom 
Helgeland og Västerbotten som har 
viktige transportknutepunkt 
gjennom E12, Krutfjellveien og 
Sagaveien.  

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.  
 
Genom att:  

 Ha kunskap om vilka gränshinder 
som finns, samt bidra till att bryta 
ner dessa.  

 Förbättra ramvillkoren för 
samverkan inom 
näringslivsutveckling över gränsen.  

 Främja gränsöverskridande 
samarbete mellan offentliga 
myndigheter, privata företag och 
organisationer. Speciellt mellan 
Helgeland och Västerbotten 
genom E12, Krutfjellvägen och 
Sagavägen.  
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Hvordan nå målene? 

MidtSkandia skaper, utvikler og deltar på 
arenaer og i nettverk som gir kunnskap og 
mulighet til påvirkning av beslutningstagere 
i grenseoverskridende spørsmål. 
 

 Styret og sekretæriatet  jobber 
sammen opp mot sine kontakter i 
sentrale spørsmål for foreningen.  

 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 vi har med foreninger 
og grenseorgan. Dette gjelder 
spesielt Kvarkenrådet. 

 MidtSkandia skal utvikle vår 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.  

 

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.  

 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 medlemmararna i 
gränsöverskridande frågor.  

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

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

 Bidra till att EU´s Interregprogram 
används, så att regionen ges större 
möjligheter att realisera idéer och 
projekt. 
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MidtSkandias to satsningsområder: 
1. Utviklingsarbeid over landegrensene 

2. Forbedre transport og logistikkløsninger 

MidtSkandias två satsningsområden: 
1. Utvecklingsarbete över landgränserna  

2. Förbättra transport- och logistiklösningarna 
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1. Utviklingsarbeid over landegrensen 

Vårt arbeid 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 MidtSkandiaregionen. 

 

1. Utvecklingsarbete över landsgräns 

Vårt arbetet har som mål att: 

 Bidra till att företag knyter kontakter 
på andra sidan gränsen. 

 Forsätta att skapa gränsregionala 
mötesplatser för näringslivet. 

 Knyta samman beslutsfattare inom 
kommunala och regionala sektorn i 
ett gränsöverskridande samarbete. 

 Stärka och formalisera nätverk i 
regionen. 

 Vidarutveckla gränsöverskridande 
bruk av regionens turistresurser. 

 Arbeta för att gemensamma 
branschutvecklingsprojekt kan 
skapas. Speciellt inom 
expanderande branscher eller 
branscher i stark förändring. 

 Stödja kompetensproducenter i och 
utanför regionen, för att skapa 
lokala & decentraliserade 
utbildningsmöjligheter i 
MidtSkandiaregionen. 
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2. Forbedre transport og logistikkløsninger: 
 
I vårt arbeid har vi 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 

 Gemensam 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. 

2. Förbättra transport och logistiklösningar 
 
I vårt arbete har vi som mål att:  
 

 Arbeta för att utveckla effektivare 
transportlösningar internt i regionen samt 
ut mot omvärlden  
 

 En gemensam uppfattning om vägstandard 
på mellanriksvägarna är förankrad hos 
berörda myndigheter.  

 Gemensamma lastbilsbestämmelser på 
mellanriksvägarna  

 E-12 skall ha TEN-T status längs hela 
sträckningen  

 Belysa RV-73 betydelse i det 
gränsöverskridande samarbetet  

 Förbättra samarbetet mellan regionens 
hamnar och logistikcenter  

 Synliggöra och utveckla kunskap om de 
möjligheter som linjetrafik till och från 
hamnarna på Helgelandskusten skapar för 
regionen  

 Arbeta långsiktigt för en förlängd 
järnvägslinje genom MidtSkandia från 
svensk östkust till norsk västkust.  

 


