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Sammanfattning av läget utifrån kartorna 2012: 

 

• Helgeland har väldigt låg arbetslöshet (2,5-5%), men även relativt låg andel 

arbetstagare (65-70%) 

• Västerbotten har högre arbetslöshet (5-7,5%) än Helgeland men högre 

andel arbetstagare (70-80%) 

• Helgeland och Västerbotten har ungefär likvärdigt andel 

arbetsmarknadsåtgärder (ca 3-4%) 

• Helgeland (12%) har betydligt högre andel insatser av typ aktivitetsstöd och 

sjukersättningar än Västerbotten (6-10%). Båda länen ligger dock högt. 

• Ungefär lika andel hög utbildning (inlandet 20-25, kustland 25-30% i båda 

länderna) 

• Tyvärr förlorar vi procentuellt lika många arbetsföra mot äldre. 

• Ungefär lika andel ”bo & arbetskommuner” (Detta var 2010!) 

• Man kan också konstatera att vi är demografiskt sårbara. 



OECD studie fördjupar kunskap 

 

Eirik Fiva 

. 



Hur jobbar MidtSkandia? 

Gränsöverskridande mervärde av samarbete mot följande insatsområden:   

 1. Utvecklingsarbete över landsgräns  

 2. Förbättrade transport och logistiklösningar 
 

 

2014-2017 skall MidtSkandia: 
A. Ha fortsatt fokus på satsområde 2 ” Förbättra transport- och logistiklösningar” 

genom att främst arbeta med konceptet Nordic Logistic Corridor. 
B. Hantera satsområde 1 ”Utvecklingsarbete över landsgräns” genom att nyttja, 

engagera och skapa mötesplatser för redan nu existerande nätverk/företag på 
båda sidan gränsen. Nätverken som avses är exempelvis: 

• Reselivsorganisationer 
• Kulturorganisationer 
• Utbildningsaktörer 
• Näringsföreningar 

  



Direkt engagemang i projekt 

• Projekt 1:E12-Atlantica (Utveckling av NLC-projekten) 

• Projekt 2: REGINA (3-år)(Regional innovation Support in the Nordic Arctic 

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

Projects) 

Engagemang i andras projekt 

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

samarbete.  

Projekt 4: Okstindarna-Atoklimpen där vi bidrar med kunskap om 

projektupplägg 

Vägen framöver? 



Budget 2015 

Medlemsavgifter 2016 

 

 



Budget 2016 

Sammanfattning av:  

BUDGET FÖR MITDSKANDIAS 

SEKRETARIAT 

  

Budget 2015 

utan projekt 

 2016 45% proj-

arbete, ingen m-

avg. höjning 

 2016 45% proj-

arbete, 3% m-avg. 

höjning 

Medlemsavgifter -879000 -879000 -887370 

Övriga intäkter -473 974 -473 974 -473 974 

S:A RÖRELSENS INTÄKTER -1 352 974 -1 352 974 -1 361 344 

Personalkostnader administration 569 850 322 350 322 350 

Övriga kostnader administration 653900 824130 824130 

Styrelseomkostnader 58000 58000 58000 

Resekostnader 73000 73000 73000 

Möteskostnader 90000 60000 60000 

Marknadsföringskostnader 17000 12000 12000 

S:A RÖRELSENS KOSTNADER 1461750 1349480 1349480 

RÖRELSERESULTAT 108776 -3494 -11864 

Resultat från finansiella investeringar 25000 25000 25000 

BERÄKNAT RESULTAT 133776 21506 13136 



Medlemsavgifter 2016 

Från Årsmötesprotokoll 2008 

 
9. Medlemsavgifter 2009. 
Eftersom de gränsregionala organen MittSkandia och Kvarkenrådet ej 
framgent skall arbeta i sekretariatet för EU:s program för 
gränsöverskridande samarbete har det blivit nödvändigt för MittSkandia 
att söka ny offentlig finansiering, främst hos Regionförbundet 
Västerbottens län och Nordland fylkeskommune. 
Tydliga önskemål har i samband med detta framkommit om att 
MittSkandia, genom sina medlemsavgifter, själv bör finansiera 
verksamheten med ett belopp av samma storleksordning som det 
offentliga bidraget. 
 
Styrelsen beslutar 
att    föreslå årsmötet att justera upp medlemsavgifterna till den på 
 trappsteget närmast över liggande avgiftsnivån. Detta 
 motsvarar, för nästan alla nivåer, en uppräkning för de 13 
 senaste åren motsvarande en inflation på strax under 3 %. 
 Sedan MittSkandia ombildades till sin nuvarande form år 1988 
 har medlemsavgifterna aldrig uppräknats. 
 


