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Viktigt att fundera och resonera runt inför medlemsmötet den 22 Maj 

I MidtSkandias strategiplan står två satsningsområden definierade:  

1. Utvecklingsarbete över landgränserna  
2. Förbättra transport- och logistiklösningarna 

Kavla upp ärmarna, för det här behöver vi göra tillsammans! 

MidtSkandia har de senaste åren haft fokus på framför allt 

satsningsområde nr 2 ” Förbättra transport- och 

logistiklösningar” genom arbetet med Nordic Logistic 

Corridor. Detta har medfört att det inte i särskilt stor grad har 

arbetatas med insatsområde nr 1 ”Utvecklingsarbete över 

landsgräns”. Detta är ett mycket viktigt arbetsområde. Det är 

också viktigt att vi tar oss an frågorna på rätt sätt. Under förra 

styrelsemötet diskuterades frågan och man konstaterade lätt 

att medlemmarnas inspel, perspektiv och kunskap är helt 

nödvändig för att goda resultat skall uppnås.  

Vi gör anspråk på er tid och ert engagemang den 22 

maj 

För att vi tillsammans – medlemmar, styrelse och sekretariat – 

på bästa sätt skall kunna prioriterar och motiverar våra 

insatser för de kommande åren behöver vi DIN insats. 

Medlemsrösterna är av mycket stor vikt denna dag, särskilt 

med tanke på eftermiddagens konferens med Kvarkenrådet 

och Blå vägenföreningen.  

Därför…. 

I vår strategiplan finns ett antal ”underpunkter” till satsningsområde nr 1 ”Utvecklingsarbete 

över landsgräns”. Vi vill att du som medlems- eller styrelse-representant reflekterar över dessa. 

På nästa sida finns de nedskrivna tillsammans med sekretariatets reflektioner. Vi hoppas dessa 

kan bidra med nya tankar och förenkla era förberedelser. Glöm inte att tänka gränsregionalt (Det 

skall finnas en nytta med att angripa frågan ur ett gränsöverskridande perspektiv). Om tid finns – 

fundera på hur man bör angripa frågeställningen.  

Hela strategiplanen hittar ni på vår hemsida www.midtskandia.org under ”Om MidtSkandia” 
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Vi ber er alltså att: 

 Prioritera - mellan punkterna nedan 

 Motivera – varför ni har valt att prioritera som ni har gjort och varför de punkter ni har 

högst upp bör angripas ur ett gränsöverskridande perspektiv. Samt om det finns naturliga 

funktioner som man kan dra nytta av?   

 

 Bidra till att knyta kontakter mellan företag på var sida gränsen. 

 Sekretariatets reflektion: Informera om Botnia-Atlantica och öka kunskapen om 

MidtSkandia bland kommuner och näringsliv. Vår roll är att med ett neutralt 

förhållningssätt hjälpa till att lägga till rätta för flera olika typer av projekt genom att 

exempelvis hjälpa med ansökningar, fånga in idéer osv  

 Fortsätta att skapa gränsregionala mötesplatser för näringslivet. 

 Sekretariatats reflektion: Nyttja medlemsmöten till att skapa mötesplatser för 

näringslivet. Viktigt att förtydliga och tydligt förmedla möjligheterna som dessa möten 

erbjuder.  

 Stärka och formalisera nätverk i regionen 

 Sekretariatets reflektion: Stärk MidtSkandia!!  Organisationen har en särställning genom 

sitt gränsöverskridande omfång och samarbete inom NMR. Höj trycket på vår egen 

position och förmedla det. Redan nu har vi stärkt våra kontakter upp mot fylke, region 

och nationellt och detta ger resultat på kort och lång sikt. Exempelvis: NLC, TEN-T, TEN-T 

i hamn, JBTP, höringsinstans, EU –  och regionalt samarbete. 

 Vidarutveckla gränsöverskridande utnyttjande av regionens turistresurser 

 Sekretariatets reflektion: Detta hör i mycket ihop med punkt 1 då detta i stor grad 

handlar om att hjälpa och bidra till samarbetsformen eller ramverket. Bör vi bidra till att 

få RV och NFK turism?  

 

 Arbeta för att gemensamma branschutvecklingsprojekt kan skapas, speciellt innanför branscher 

som expanderar eller står under tryck för förvandling 

 

 Stödja eksiserande kompetensproducenter i och utanför regionen, för att skapa 

lokala/decentraliserade utbildningsmöjligheter i MidtSkandia regionen 

Sekretariatets förslag: Ny punkt baserad på de två sista punkterna, och som också ersätter dessa: 

 Inneha kunskap om framtida behov i näringslivet på båda sidor av gränsen. (Kompetens och 

arbetskraft ) 
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