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Nordiskt samarbetsprogram för Regional utveckling 

och planering 2017-2020

Dokument Målgrupp Tidsperiod

1.Samarbetsministrarnas visionsdeklaration Nordiska Ministerrådet Inget slutdatum

2. Tvärgående strategier Nordiska Ministerrådet Upp till 6 år

3. Samarbetsprogram Sektorspecifikt 4-årigt

4. Ordförandeskapsprogram Nordiska Ministerrådet 1-årigt



Nordiskt samarbetsprogram för Regional utveckling 

och planering 2017-2020

Slutbehandlat av ÄK-R 2016-06-15

Tre insatsområden:

• Hållbar landsbygdsutveckling

• Innovativa och resilenta regioner

• Hållbara städer och stadsutveckling

Samarbetsprogrammet ska bidra till att initiera och genomföra 

aktiviteter som skapar ett mervärde genom att de genomförs på 

gemensam nordisk nivå istället för nationell. Det handlar bl.a om 

projekt och studier som bidrar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte 

samt till politikutveckling.

Genomförandet sker i huvudsak inom ramen för tre temagrupper



Nordiskt samarbetsprogram för Regional utveckling 

och planering 2017-2020

1. Hållbar landsbygdsutveckling

• Demografiska utmaningar (stor försörjningsbörda, service för 

välfärd, arbetsmarknadens funktion

• Social innovation och entreprenörskap – nya tjänster

• Kompetensförsörjning (även inom område 2)

Mål: att bidra till politikutveckling och nya lösningar på de utmaningar 

som länderna står inför inom detta tema. 

Genom att: bidra till kunskapsutveckling, ta fram exempel, statistik, 

policyrelevanta slutsatser



Nordiskt samarbetsprogram för Regional utveckling 

och planering 2017-2020

2. Innovativa och resilienta regioner

• Grön tillväxt, blå tillväxt, bioekonomi, smarta energisystem

• Smart, hållbar, grön tillväxt

• Investeringar och innovationer som bidrar till en hållbar 

utveckling understödes. Identifiera olika regioners 

potential för grön tillväxt och att uppnå Nordens globala 

klimat och miljömål

• Fokus – bl.a Nordiska Arktis, 

• Kompetens och kapitalförsörjning

• Regionala strategier för hållbar tillväxt

Mål: att bidra till politikutveckling och nya lösningar på de utmaningar 

som länderna står inför inom detta tema. 

Genom att: bidra till kunskapsutveckling, ta fram exempel, statistik, 

policyrelevanta slutsatser. Stödja regionala aktörer. Belysa och 

analyser utmaningar och hinder för temat.
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3. Hållbara städer och stadsutveckling

• Social hållbarhet och jämställdhet 

• Samhällsplanering

• Teknologins betydelse, digitalisering, andra 

planeringsprocesser, bostadsbrist/tomma hus

• Urbana kvaliteter i små och medelstora städer – samt 

relationen mellan stad och land.

• Kompakta stadsmiljöer och utvecklingen av miljövänliga 

transport system och lokala energilösningar.

Mål: att bidra till politikutveckling och nya lösningar på de utmaningar 

som länderna står inför inom detta tema. 

Genom att: konkreta lärdomar och lösningar, förtydliga och 

effektivisera relationen mellan regionalt strategiskt utvecklingsarbete 

och kommunal översiktsplanering
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och planering 2017-2020

Gränsregionalt forum: 

• Kommitteernas transportgrupp bildades. Möte 17 Jan på 

Arlanda. 

• Ansvar för gränskommitteérnas representanter i 

arbetsgrupperna. ”Det er vigtigt, at disse repræsentanter

ønsker at bidrage aktivt og finansielt til temagruppens arbejde

med projekter eller temaer, som berører komitéens egne 

målsætninger. ” Gränskommitteérna författade motivationsbrev

• Representanter i gruppen för finansiering utsedd. Mattias med 

på mötet.

http://www.norden.org/sv/aktuellt/nyheter/nordiska-ministrar-lovar-

dialog-kring-transportfraagor



Mattias Larsson 

Om NMR nya finansieringsmodell



MidtSkandias egna ramverk



MidtSkandias geografi enligt 

stadgarna

§ 2   MEDLEMSKAP

Nordland Fylkeskommune, 

Regionförbundet i Västerbottens län, 

samtliga kommuner i Helgeland och i 

Västerbottens län, samt 

näringslivsorganisationer och företag i 

denna gränsregion kan bli medlemmar.



• 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



Styrelsens sammansättning

Från svenska sidan nomineras

• En ordinarie och en ersättare från Regionförbundet Västerbottens län.

• Kommunrepresentanterna och deras ersättare nomineras av 

kommunerna i Västerbotten - med tyngdpunkt i 2 gränskommuner mot 

Norge samt länets största kommun.

• Näringslivsrepresentanten och dess ersättare nomineras av 

kommunerna i Västerbotten.

Från norsk sida nominerar

• Nordland fylkeskommune en ordinarie och en vararepresentant.

• Kommunrepresentanterna och deras vararepresentanter nomineras 

av kommunerna på Helgeland, med en från vardera av de tre 

regionråden samt en ordinarie representant från Helgelands största 

kommun. 

• Näringslivsrepresentanten och dess vararepresentant nomineras av 

kommunerna i Helgeland.



MidtSkandia

Nåværende strategi

E12 Atlantica 

Transport

1. Utvecklingsarbeide 

over landegrensene

2. Forbedret transport og 

logistikkløsninger i øst-vestlig 

retning

Regina

Okstindan-Atoklimpen 

Eks katlysator

FN - prosjekt

E12 Atlantica BA3 

Net

ÅVS E12

Påverkan 



Omvärlden och MidtSkandia



”Regionen är den nya staden”

Gäller även över landsgränser

Samarbete för att skapa en gemensam region i nord

Få människor – långa avstånd:



• Digitalisering

• Migration

• Klimat

• Delningsekonomi

• Cirkulär ekonomi

• Livsstilar

• Allting flyter

17

TRENDER

• Ändring krävs 

• Mer samarbete 

regionalt (+FI)

• Internanionellt

fokus

• EU

VÅRT 

”SVAR”



Trender -

Samarbete

2014: 

NLC - Gemensamt 

årsmöte med 

Kvarkenrådet och 

Blåvägen

2015: 

Invit från 

Mittnordenkommittén



WP 3

• Hela projektet – utveckla regionen genom 

gränsöverskridande samverkan

• WP 1 & 2 gränsöverskridande 

transportsamverkan

• WP 3 framtida organisering för 

gränsöverskridande tillväxt. 


