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De senaste 2-3 åren: 

 

Ny strategiplan sedan 2012 

NLC-projekten  

Medlemsavhopp 

 



Ny strategiplan sedan 2012 

 

Färre insatsområden  

 1. Utvecklingsarbete över landsgräns  

 2. Förbättrade transport och logistiklösningar 

Strategiskt inriktad – arbete på rätt nivå 

• Möjlighet att påverka på ”rätt nivå” (JBTP, EES,) 

• Närmare NMR och kollegor genom ex. Gränsrådet 

• Mer ”pondus” i vår roll ger oss möjlighet att påverka 

 



NLC - projekten 

 

• Huvudprojekt de senaste 3 åren 

• Avslutat och delvis inrapporterat 

• Tre nordiska grannregioner  i samarbete ger KRAFT och TRYCK 

lokalt, regionalt och nationellt 

• Egen motor 

• Nya samarbeten  

• Förstudieprojekt mot nya B-A programmet  



Medlemsavhopp 

• Helgeland Regionråd 

• Rödöy kommune 

• Heröy kommune 

• Vefsn kommune 

• MON 



• Nordland fylkeskommune 

• Grane kommune 

• Hattfjelldal kommune 

• Hemnes kommune 

• Luröy kommune 

• Nesna kommune 

• Rana kommune 

• Alstahaug kommune 

• Dönna kommune 

• Heröy kommune 

• Leirfjord kommune 

• Rödöy kommune 

• Träna kommune 

• Vefsn kommune 

• Brönnöy kommune 

• Sömna kommune 

• Vega kommune 

• Bindal kommune 

• Vevelstad kommune 

• Region Västerbotten 

• Dorotea kommun 

• Lycksele kommun 

• Åsele kommun 

• Vännäs kommun 

• Malå kommun 

• Sorsele kommun 

• Storumans kommun 

• Norsjö kommun 

• Bjurholms kommun 

• Skellefteå kommun 

• Nordmalings kommun 

• Roberstfors kommun 

• Umeå kommun 

• Vilhelmina kommun 

• Vindelns kommun 

Om Helgeland/Nordland och Sverige 



Utmaningar 

• I regionen: exempelvis kommunikationer, demografi, 

arbetsmarknad/utbildning, gränsproblematik 

• I föreningen: exempelvis avhopp, ekonomi, ”power” 

• Projekt 1: Utveckling av NLC-projekten (3 – år) 

• Projekt 2: REGINA (2-år)(Regional innovation Support in the Nordic Arctic 

Region and Scotland with a Special Focus on Regions with Large-scale 

Projects)  

• Projekt 3: Interregprojekt för att stärka no-sv gränskommittéers 

samarbete.  
No-Sv gränskommittéerna vill starta upp ett närmare samarbete.  
Kommittéerna arbetar man väldigt regionalt men tillsammans kan vi bli 
starkare. Vi vill med detta ha sagt att det är viktigt att stötta varandra i de 
hinder som uppstår. (Nyligt initiativ) 

• Gränshindersforum: Eventuellt 2015 i MidtSkandia 

Vägen framöver? 


