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KVARKENREGIONEN

Den smalaste delen av Bottniska 
viken kallas Kvarken.

• Avstånd från kust till kust: ca 80 km

• Mellan de yttersta öarna: ca 25 km

• Största djupet i Kvarken är endast 25 
meter



GEMENSAM HISTORIA

• Samhörighet

• Kommunikationer

• Släktförbindelser

• Handel

• Arbetspendling

• Studier

• Kultur

• Turism



KVARKENRÅDETS UPPGIFTER

Kvarkenrådet arbetar för att:

• trygga och utveckla  Kvarkentrafiken

• utveckla regionens infrastruktur

• stärka regionens näringsliv och 
utbildning

• eliminera gränshinder

• utveckla turismen och kulturlivet

• stärka det folkliga samarbetet 

• bevara och utveckla världsnaturarvet

Hur arbetar Kvarkenrådet?

• lobbyingverksamhet

• mötesplatser

• arbetsgrupper

• myndighetssamarbete

• projektverksamhet etc.



BAKGRUND

• Nordiska samarbetet, hur skall det se ut i framtiden olika intressen 
från olika länder.

• Nordiska samarbetet mer än endast gränskommittéerna

• Stödet till gränskommittéerna ungefär 9 milj DKK

• Nordiskt Samarbetsprogram för Regional utveckling och planering 
2017-2020



Tre temagrupper

• Hållbar landsbygds-utveckling

• Innovativa och resilienta regioner

• Hållbara städer och stadsutveckling

• Varje temagrupp blir 15-20 personer, och gränskommittérna får två 
platser i varje kommitté.
Nationella repr. (2), Regionala repr. (1), Åland, Grönland, Färöarna

• Det finns idag 12 gränskommitter



Budget temagrupperna
Förslag till budget för år 2017 (DKK)

3.600.000 - fördelas jämnt över temagrupperna à 1.200.000

900.000 - Till sekretariatsfunktionen och för tvärgående 
kommunikation, à  300.000 

300.000 - Till rese-ersättning för att säkerställa regionalt 
deltagande à 100.000

4.800.000 - Totalt 1.600.000 per grupp/år



Fördelning Gränsregionala stödet 2018 -->

(1000 DKK)

    Basbidrag Tilläggs- Totalt Samarbets- Totalt

bidrag* program- bidrag

met**

ARKO 400 50 450

Bottenviksbågen 400 125 525

Greater Copenhagen-Skåne 400 448 848

Kvarkenrådet 400 375 775

Skärgårdssamarbetet 400 0 400

Värmland-Östfold 400 118 518

Östfold-Bohuslän-Dalsland 400 283 683

TRUST Hedmark-Dalarna 400 140 540

Tornedalsrådet 400 100 500

Mittnordenkommittéen 400 308 708

Mitt Skandia 400 0 400

Nordkalottrådet 400 753 1153

Totalt 4800 2700 7500 1500 9000



*Tilläggsbidrag baserat på tidigare tilldelning och politisk relevans för regionalsektorn 

Kommittéernas procentuella andelar samma som tidigare = Basbidraget (4,8 mio) och

 samarbetsprogrammets andel (1,5 mio) har reducerats från helhetsbeloppet (9,0 mio).

Resterande belopp (2,7 mio) fördelat enligt nuvarande %-uella skillnader mellan kommittéerna

**Bidraget fördelas jämnt mellan samarbetsprogrammets 3 temagrupper à 500.000DKK

De GK som deltar i projekt kan använda bidraget som medfinansiering

Exempelvis, om 6 GK deltar (2 per temagrupp) = 2 GK x 3 tema-

grupper x 250.000DKK = 1.500.000DKK



Bidraget 2014- (1000 DKK)

ARKO 475

Bottenviksbågen 600

Greater Copenhagen-Skåne 1115

Kvarkenrådet 1000

Skärgårdssamarbetet 400

Värmland-Östfold 587

Östfold-Bohuslän-Dalsland 850

TRUST Hedmark-Dalarna 625

Tornedalsrådet 550

Mittnordenkommittéen 890

Mitt Skandia 400

Nordkalottrådet 1600



Vad gör detta i pengar

• De flesta gränskommittéer får mindre årligt anslag

• 3,6 + 1,5 miljoner DKK kommer finnas för aktiviteter (där 1,5 är 
reserverat för gränskommitteerna)

• 1,2 + 0,5 per temagrupp (ungefär)

• Pengarna skall troligen gå att använda för medfinansiering



Vad händer nu?

• Gränskommitteerna kommer ha telemöte i december

• På mötet i Köpenhamn deltog jag, Paula från Nordkalottrådet och 
Elsy från Svinesundskommitten

• På mötet diskuterade vi tre hur vi tycker att GK-representanterna 
skall arbeta. Viktigt att man är repr. För GK inte för sin GK.

• Alla GK måste kunna söka medel ur temagruppernas budget.

• De 1,5 M DKK som tas ur GK budgeten skall endast gå till GK i form av 
stöd, inte till andra. Måste bevakas!



www.kvarken.org

Kvarkenrådet
Gerbyvägen 18

FI-65230 Vasa, Finland

info@kvarken.org

Tfn +358 (0)40 1545 883


