MidtSkandia

MidtSkandida är ett gränsorgan som jobbar
för att ta bort gränshinder och bidra till
gemensamma utvecklingsprojekt till nytta
både i västerbotten och Nordland, med
fokus på Helgeland

Mitt Skandia
c/o MittSkandia
920 64 Tärnaby

tel:+46 954 140 00
fax: +46 954 140 43

MidtSkandia er et grenseorgan som
arbeider for å få bort grensehinder og bidra
til felles utviklingsprosjekt til nytte både i
Västerbotten og i Nordland, spesielt for
Helgeland.

www.mittskandia.org
info@mittskandia.org

Målsättningar

Målsettinger

Vi skapar, utvecklar och deltar på arenor
och i nätverk för att påverka
beslutsfattare i gemensamma
gränsöverskridande frågor

Vi skaper, utvikler og deltar på arenaer og i
nettverk for å påvirke beslutningstakere i
felles grenseoverskridende spørsmål

Övergripande mål

Overordnede mål

•

•

•

Bidra med kompetens till
beslutsfattare i
gränsöverskridande frågor
Förbättra förutsättningarna för
samarbete och
näringslivsutveckling över gränsen
Bidra till attraktionskraft och
tillväxt i regionen

•

•

•

Være en kunnskapsbærer ovenfor
beslutningstakere i
grenseoverskridende spørsmål
Forbedre rammevilkårene for
samhandling og næringsutvikling
over grensen
Bidra til attraksjonkraft og vekst i
regionen

Hvordan når vi målene?

Hur uppnår vi målen?
•

Vara aktiv för ett gott regionalt,
nordiskt samarbete

•

Være en aktiv pådriver for ett godt
regionalt, nordisk samarbeid

•

Nyttja strategisk kommunikation

•

Benytte strategisk kommunikasjon

•

Utveckla samarbetet med andra
föreningar och gränsorgan, t ex
Kvarkenrådet

•

Utvikle samarbeidet med andre
foreninger og grenseorgan, f.eks.
Kvarkenrådet

•

Stärka relationerna med Nordiska
Ministerrådet

•

Styrke relasjonen til Nordisk
Ministerråd

•

Bidra till att realisera idéer och
projekt genom EU och Interreg
programmen, mm

•

Bidra til å realisere idéer og
prosjekter gjennom EU sitt
Interregprogram.
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MidtSkandias två satsningsområden:
1. Utvecklingsarbete över landgränserna
2. Förbättra transport- och logistiklösningar
i öst-västlig rikting

Mitt Skandia
c/o MittSkandia
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tel:+46 954 140 00
fax: +46 954 140 43

MidtSkandias to satsningsområder:
1. Utviklingsarbeid over landegrensene
2. Forbedre infrastrukturen i øst – vestlig retning

www.mittskandia.org
info@mittskandia.org

1. Utvecklingsarbete över
landsgränsen
Vårt arbete har som mål att:

1. Utviklingsarbeid over
landegrensen
Vårt arbeid har som mål å:

•

Skapa gränsregionala mötesplatser
för näringslivet.

• Skape grenseregionale møteplasser
for næringslivet

•

Samla beslutsfattare inom
kommunala och regionala sektorn i
ett gränsöverskridande samarbete.

• Samle beslutningstakere i kommunalog regional sektor i ett
grenseoverskridende samarbeid

•

Vidarutveckla turistresurserna i
MidtSkandia

• Videreutvikle turistressursene i
MidtSkandia

•

Skapa förutsättningar för
gränsöverskridande
utvecklingsprojekt

• Legge til rette for felles
utviklingsprosjekter

•

Stödja kompetensutvecklingen i
MidtSkandia

•

Arbeta för en hållbar utveckling
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• Støtte opp om kompetanseutviklingen
i MidtSkandia
• Bidra til en bærekraftig utvikling
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2. Förbättra infrastrukturen i öst-västlig
riktning:

2. Forbedre infrastruktur i øst – vestlig
retning:

I vårt arbeid har vi som mål att:

I vårt arbeid har vi som mål å:

• Påverka utvecklingen av effektiva och
hållbara transportlösningar i
regionen

•

Påvirke til utvikling av effektive og
bærekraftige transportløsninger i
regionen

• Yterligare förbättra samarbetet
mellan regionens hamnar och
logististik centra

•

Ytterligere forbedre samarbeidet
mellom regionens havner og
logistikksentre

• Utveckla E 12 – stråket och dess
tillfartsvägar med sikte på Corestatus

•

Utvikle E 12 stråket, og dets
tilførselsveier med sikte på
comprehensive core corridor
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