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1	INLEDNING	
	

Kvarkenrådets	r.f.:s	årsmöte	23.5.2017	beslöt,	att	strategiplan	för	Kvarkenrådets	
verksamhet	2018–2020	fastställs	på	årsmötet	2018.	

I	Kvarkenrådets	stadgar	§	11	anges	följande:		

”För	föreningens	verksamhet	skall	finnas	en	3-årig	strategiplan	som	fastställs	av	
ordinarie	föreningsmöte	och	en	1-årig	handlingsplan	som	fastställs	av	styrelsen.		
Planerna	skall	i	så	stor	utsträckning	som	möjligt	harmoniseras	med	respektive	regions	
egna	utvecklingsplaner	beträffande	gränsregionala	strategier,	samt	vara	i	
överensstämmelse	med	Nordiska	Ministerrådets	övergripande	mål	och	prioriteringar	
för	det	gränsregionala	samarbetet.	De	stödberättigade	aktiviteter	för	gränsregionalt	
samarbete	som	fastställs	av	EU	skall	även	beaktas	i	planerna.”	

Grunden	för	beslutet	var,	att	Kvarkenrådets	strategi	2014–2016	även	har	sikte	på	
2020,	och	de	EU-program	som	Kvarkenrådet	främst	arbetar	med	(såsom	Botnia-
Atlantica	programmet	och	Östersjöprogrammet)	är	fastslagna	fram	till	år	2020,	varför	
årsmötet	beslöt	att	Kvarkenrådets	strategiplan	för	åren	2014–2016,	med	sikte	på	
2020,	även	gäller	för	år	2017	års	verksamhet.		

Strategiplanen	är	en	plan	för	Kvarkenrådets	verksamhet	och	bygger	på	de	mål	och	
strategier,	som	Kvarkenrådets	medlemmar	utpekat	som	viktiga	för	Kvarkenrådets	
verksamhet	men	också	för	utvecklingen	av	Kvarkenregionen.	

	

2	KVARKENRÅDETS	TILLKOMST	OCH	VERKSAMHET	
	

Ett	tätt	samarbete	i	Kvarkenområdet	har	sedan	1970-talet	bedrivits	inom	näringsliv,	
trafik,	turism,	utbildning,	hälsovård	och	liknande	områden.	Västerbotten,	
Örnsköldsviks	kommun	samt	landskapen	Österbotten,	Mellersta	Österbotten	och	
Södra	Österbotten	medverkar	i	detta	samarbete.	Samarbetet	inom	MittSkandia,	
mellan	Västerbotten	i	Sverige	och	Helgeland	i	Norge,	är	nästan	lika	gammalt.	Dess	
verksamhet	har	omfattat	utökat	samarbete	och	förbättrade	kommunikationer	mellan	
områdena.	Mittnordensamarbetet	inkluderar	å	sin	sida	landskapen	Österbotten	och	
Mellersta	Finland,	Sør-	och	Nord-Trøndelag	i	Norge	samt	Jämtland	Härjedalen	och	
Västernorrland	i	Sverige.	Detta	samarbete	har	även	det	pågått	sedan	slutet	av	1970-
talet.	

Det	organiserade	Kvarkensamarbetet	växte	fram	ur	det	ideella	nordiska	samarbetet	
inom	Pohjola-Norden	i	Finland	och	Föreningen	Norden	i	Sverige	och	ur	fadderorts-	och	
vänortssamarbetet	mellan	kommunerna.	År	1972	bildades	Kvarkenrådet	vid	den	första	
Kvarkenkonferensen	i	Vasa.	Under	åren	2007	–	2008	ombildades	Kvarkenrådet	till	en	
registrerad	förening	och	kan	idag	definieras	som	ett	nordiskt	gränsregionalt	
samarbetsforum	för	tre	österbottniska	landskapen	Österbotten,	Mellersta	Österbotten	
och	Södra	Österbotten	i	Finland	samt	Västerbotten	och	Örnsköldsvik	i	Sverige,	som	
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tillsammans	bildar	Kvarkenregionen.	Kvarkenrådet	är	ett	av	Nordiska	Ministerrådets	
officiella	gränsregionala	samarbetsorgan.		

Kvarkenrådets	uppgift	har	från	och	med	grundandet	varit	att	utveckla	gränsregionen	
och	öka	samhörigheten	inom	Kvarkenregionen,	dels	genom	att	skapa	förutsättningar	
för	konkret	samarbete,	dels	att	som	projektägare	initiera,	planera	och	genomföra	
konkreta	samarbetsprojekt.		

Föreningens	syfte	är:	

-	att	verka	för	att	främja	integrationen	inom	regionen;	
-	att	främja	samverkan	över	Kvarken	mellan	såväl	offentliga	myndigheter	och	
organisationer	som	privata	företag,	organisationer	och	föreningar;	
-	att	minska	och	eliminera	gränshinder;	
-	att	tillvarata	regionens	förutsättningar	och	främja	regionens	utveckling	inom	främst	
följande	områden:	

•	näringsliv	
•	kommunikationer	och	transportinfrastruktur	
•	forskning	och	utveckling	samt	utbildning	
•	kultur	
•	bärkraftiga	energilösningar	
•	miljö-,	avfalls-	och	återvinningsfrågor	
•	turism	
•	idrott	
•	barn	och	unga	
•	hälso-	och	sjukvård	

Ett	framgångsrikt	arbete	med	de	syftemål,	som	Kvarkenrådet	har,	förutsätter	en	stabil	
basfinansiering.	Lite	förenklat	baserar	sig	basfinansieringen	på	följande	komponenter:	

• Medlemsavgifter		
• Nordiska	Ministerrådet	

År	2017	uppgick	medlemsavgifterna	till	181	300	€	och	medlemsavgifterna	har	varit	
oförändrade	sedan	år	2008,	dvs.	sedan	ombildandet	av	Kvarkenrådet	till	en	förening.	
Då	fick	Kvarkenrådet	r.f.	en	stark	balans	tack	vare	överföringen	av	Kvarkenrådets	fria	
egna	kapital	från	de	tidigare	juridiska	huvudmännen	Kvarkendelegationen	och	
Kommunförbundet.	Denna	post	uppgår	i	balansen	för	år	2017	till	748	092	€.	

Nordiska	ministerrådets	finansiering	av	det	gränsregionala	samarbetet	har	
kontinuerligt	minskats	och	för	Kvarkenrådets	del	uppgick	stödet	år	2017	till	849	000	
DKK.	Kvarkenrådet	har	dock	klarat	sig	bra	i	ministerrådets	tilldelning	i	jämförelse	med	
vissa	andra	av	gränskommittéerna.	

Kvarkenrådets	verksamhet	förutsätter	dock	en	betydligt	större	ekonomisk	volym	än	
enbart	de	medel,	som	basfinansieringen	tillför.	Således	översteg	projektintäkterna	
1	000	000	€	år	2017.	Uthyrningen	av	tolkanläggningarna	–	en	viktig	serviceuppgift	–	
genererade	lite	över	30	000	€	i	intäkter.	

I	Kvarkenrådets	verksamhet	och	finansieringen	av	Kvarkenrådets	projekt	innebar	
Finlands	och	Sveriges	medlemskap	i	EU	en	stor	förändring.	Kvarkenrådet	hade	en	
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central	roll,	då	Kvarkenregionen	fick	sitt	första	Interreg	II	-program	(Interreg	IIA	
Kvarken-MittSkandia)	för	strukturfondsperioden	1994	-	1999,	och	programmet	
innebar	också	helt	nya	finansieringsmöjligheter	för	Kvarkenrådets	projektverksamhet.	
Kvarkenrådet	fick	också	ett	uppdrag	att	ingå	i	programgenomförandets	sekretariat,	
vilket	också	fortsatte	under	strukturfondsperioden	2000	–	2006	för	Interreg	IIIA	
Kvarken-MittSkandi	

Under	strukurfondsperioderna	2007	–	2013	och	2014	–	2020	har	Kvarkenrådet	inte	
någon	sekretariatsuppgift	för	genomförandet	av	ETS-programmen	Botnia-Atlantica.	

Kvarkenrådets	styrelse	har	de	senaste	åren	noggrant	poängterat	att	
grundfinansieringen	bör	vara	på	en	tillräcklig	nivå	för	att	garantera	ett	effektivt	och	
kontinuerligt	gränsöverskridande	samarbete	och	en	god	verkställighet.		

	

3	KVARKENSTRATEGIN	2014	–	2017	
	

Vid	årsmötet	2014	godkändes	Kvarkenrådets	nya	strategiplan	för	åren	2014-2016	med	
sikte	på	2020.		Enligt	planen	skall	Kvarkenrådet	fungera	som	brobyggare	över	gränsen,	
som	initiativtagare	till	nya	processer	och	som	möjliggörare	av	gränsregionala	och	
gränsöverskridande	utvecklingsinsatser.	Verksamheten	skall	innehålla	följande	
perspektiv:		

	

- Alla	aktiviteter	som	Kvarkenrådet	själv	verkställer	eller	är	medfinansiär	i	skall	ha	
ett	regionalt	hållbart	utvecklingssyfte.	Detta	innebär	att	verksamheten	har	en	
regional	förankring,	leder	till	konkreta	resultat	och	gynnar	Kvarkenregionens	
utveckling	och	attraktivitet	på	lång	sikt.		

	

- Aktiviteterna	skall	ha	en	gränsöverskridande	dimension.	Målsättningen	är	att	
reducera	gränshinder,	bidra	till	erfarenhetsutbyte	och	kompetensbyggnad	samt	
förstärka	den	gränsöverskridande	samhörigheten.			

	

Kvarkenrådet	kan	ha	olika	roller	inom	gränsöverskridande	projekt	-	som	projektägare,	
Kvarkenrådet	som	medfinansiär	och	påverkare,	Kvarkenrådet	som	möjliggörare	(hjälp	
med	projektskrivning,	kontaktsökande,	finansiering	etc).	Kvarkenrådets	engagemang	i	
olika	projekt	avgörs	separat	från	fall	till	fall.	

	

	

Följande	insatsområden	skulle	vara	prioriterade	inom	Kvarkenrådets	verksamhet	
under	perioden	2014-2016	med	inriktning	på	2020:	

• Hållbar	gränsöverskridande	transport-	och	infrastrukturutveckling:	
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En	fungerande	infrastruktur	är	en	av	grundförutsättningarna	för	
gränsregionalt	samarbete,	och	en	av	de	viktigaste	frågorna	inom	
Kvarkenregionen.	Gränsöverskridande	transport-	och	
infrastrukturutveckling	förbättrar	regionens	tillgänglighet,	förkortar	
avståndet	till	nya	marknader	och	garanterar	kommunikationerna	och	
sammanhållningen	över	Kvarken.	Smidiga,	miljövänliga	och	
multimodala	transportlösningar	är	en	förutsättning	för	regionens	
konkurrenskraft	och	attraktivitet.		

• En	regionalt	bärkraftig	välfärdsutveckling	i	Kvarkenregionen:	
I	en	glest	befolkad	perifer	region	som	Kvarkenregionen	är	samarbete	
över	gränserna	en	förutsättning	för	att	uppnå	regional	utveckling	och	
tillväxt.	I	perifera	områden	finns	inte	alltid	en	tillräckligt	stor	kritisk	
massa	inom	den	egna	regionen	(t.ex.	inom	utbildning,	näringsliv	och	
infrastruktur),	men	genom	gränsöverskridande	samarbete	kan	detta	
uppnås.	Det	kan	också	vara	närmare	till	en	potentiell	samarbetspartner	
på	andra	sidan	en	nationsgräns	än	inom	det	egna	landet.		

• Samhörighet	i	Kvarkenregionen:	
Samarbetet	i	Kvarkenregionen	bygger	på	en	lång	gemensam	historia,	
släktband	och	handel	över	gränserna,	kultur-	och	medborgarkontakter,	
och	en	stark	samhörighetskänsla.	Under	en	tioårsperiod	har	
samhörigheten	i	regionen	varit	på	nedåtgående,	men	i	nuvarande	läge	
med	en	kommunägt	färjebolag,	en	ny	färja	under	planering	etc,	har	de	
gränsöverskridande	kontakterna	betydligt	bättre	
verksamhetsförutsättningar.	Genom	att	fungera	som	koordinator	och	
nätverksbyggare	i	gränsregionala	frågor	och	initiera	nya	innovativa	
samarbetsformer	kan	Kvarkenrådet	bidra	till	att	öka	befolkningens	
kontakter	över	gränserna	och	stärka	sammanhållningen	och	
gemenskapskänslan	i	regionen.	

	

4	OMVÄRLDSANALYS:	VAD	HÄNDER	I	OCH	KRING	KVARKENREGIONEN	
	

2010-talet	–	ekonomiska	problem	och	förändrat	säkerhetspolitiskt	läge	
• Euron	och	det	europeiska	banksystemet	skakades	illa	av	Lehman	Brothers	och	

av	Grekland,	men	också	av	eurostaternas	oförmåga	att	följa	sina	egna	regler.	
Krisen	är	överstånden,	och	nu	är	Sverige	och	Finland	inne	i	en	stark	ekonomisk	
tillväxt.	Men	utmaningar	finns.	Skall	konkurrenskraften	bestå	och	räcker	
arbetskraften	till?	

• Flyktingströmmen	2015	skapade	nära	nog	panik	i	Sverige	och	Finland.	
Invandringsvågen	genom	Europa	har	satt	de	nordiska	regeringarna	på	svåra	
prov.	Oförmågan	att	samarbeta	har	blivit	ett	direkt	hot	både	mot	den	nordiska	
passunionen	från	1950-talet.	Gräns-	och	id-kontrollerna	hotar	att	förstöra	
miljardvärden.	Införandet	av	temporära	gränskontroller	i	Öresundsregionen	
avviker	starkt	från	det	öppna	gränstänkandet	som	betecknat	de	nordiska	
länderna.	
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• Brexit	och	ett	EU	utan	Storbritannien	bidrar	till	att	de	nordiska	ländernas	
intressen	får	svårare	att	göra	sig	hörda	i	Europa.	

• Ryssland	har	blivit	en	större	osäkerhetsfaktor	i	Östersjöområdet.	Det	ryska	
agerandet	i	Moldavien,	Georgien	och	Ukraina	är	mycket	oroande.	Ryssland	har	
systematiskt	understött	separatister	som	brutit	sig	loss	och	etablerat	
”självständiga”	stater.	Risken	att	taktiken	kommer	att	användas	även	mot	de	
baltiska	staterna	kan	inte	avfärdas.	

• Som	en	följd	av	det	förändrade	säkerhetsläget	har	de	nordiska	länderna	och	
isynnerhet	Sverige	och	Finland	har	intensifierat	sitt	försvarssamarbete.	När	
tilliten	mellan	de	stora	staterna	har	minskat,	har	intresset	för	det	nordiska	
ökat.	

• Den	nordiska	rörligheten	har	dock	räddat	sysselsättningen	och	lindrat	
flaskhalsarna	på	arbetsmarknaden.		

• Medborgarna	har	sett	att	nordismen	ger	konkreta	resultat	och	gör	det	lättare	
och	mer	meningsfullt	att	närma	sig	varandra	inom	alla	samhällsområden.	Den	
ekonomiska	integrationen	mellan	länderna	har	ökat	avsevärt.	

	

I	skenet	av	Nordiska	ministerrådets	nyaste	rapport	STATE	OF	THE	NORDIC	REGION	
2018,	utarbetad	av	Nordregio,	har	Kvarkenregionen	inte	lyckats	förstärka	sina	
ställningar	i	relation	till	andra	nordiska	regioner	i	jämförelse	med	föregående	
motsvarande	rapport	från	år	2016.	

	

2017	rank	
(2015	
rank/points)	

Region	Name	 RPI	 Demographic	
dimension	

Labour	force	
dimension	

Economic	
dimension	

35	(33)	 Västerbotten	 415	(415)	 105	(105)	 160	(160)	 150	(150)	
41	(25)	 Österbotten	 375	(460)	 75	(90)	 150	(180)	 150	(190)	
56	(50)	 Västernorrland	 340	(343)	 90	(83)	 120	(110)	 130	(150)	
68	(65)	 Mellersta	

Österbotten	
225	(255)	 75	(75)	 80	(110)	 70	(70)	

72	(70)	 Södra	
Österbotten	

170	(208)	 60	(68)	 70	(100)	 40	(40)	

	

Det	är	speciellt	den	demografiska	lägesbilden,	som	också	återverkar	på	den	
ekonomiska	utvecklingen,	där	den	regionala	bruttonationalprodukten	per	capita	väger	
tyngst,	som	är	problematisk	för	hela	Kvarkenregionen.	Isynnerhet	den	åldrande	
befolkningen	är	ett	problem	samt	i	vissa	delar	av	Kvarkenregionen	den	negativa	
flyttrörelsen.	Också	den	långsamma	eller	obefintliga	ekonomiska	tillväxten	påverkar	
bilden	av	Kvarkenregionen.	
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4.1	Från	gränskommitté	till	en	Kvarkenregion	–	en	region	i	Norden	och	Europa	
	

Kvarkenrådet	har	hållit	väldigt	hög	profil	som	ett	gränsregionalt	samarbetsorgan.	
Detta	syns	tydligt	bl.a.	i	de	utvärderingar	som	gjorts	av	de	olika	nordiska	
samarbetsprogrammen	för	regional	utveckling	och	hur	de	olika	gränskommittéerna	
lyckats	i	sitt	arbete.		Kvarkenrådet	har	genomgående	fått	ett	högt	betyg	som	en	av	de	
ledande	gränskommittéerna.	Signifikant	har	också	varit	att	Kvarkenrådet	tydligt	
profilerat	sig	i	samarbetet	direkt	med	Nordiska	ministerrådets	sekretariat	i	
Köpenhamn.	

Kvarkenrådet	var	också	som	första	gränskommitté	i	Norden	närvarande	i	Bryssel	för	
att	lobba	för	ett	första	Interreg	IIA-program	då	Finland	och	Sverige	blev	EU-
medlemmar	år	1995.	Eftersom	gränsen	var	maritim	var	det	ingen	självklarhet	att	ett	
Interreg-program	skulle	godkännas	för	Kvarkenregionen.	

I	och	med	arbetet	för	en	bättre	trafikförbindelse	över	Kvarken,	som	resulterat	bl.a.	i	
Midway	Alignment	of	the	Bothnia	Corridor	-projektet	och	finansiering	ur	EU:s	
Motorways	of	the	Sea	-programmet	har	Kvarkenrådet	och	Kvarkenregionen	fått	en	
stor	synlighet	i	Bryssel.	Kvarkenregionen	betraktas	som	en	region	som	starkt	
medverkar	i	det	europeiska	välfärds-	och	samarbetsbygget.	

Ett	stärkt	europeiskt	perspektiv	har	erhållits	genom	deltagandet	i	Association	of	
European	Border	Regions	(AEBR),	som	är	en	intresseorganisation	för	europeiska	
gränsregioner.	AEBR	arbetar	bl.a.	med	intressebevakning,	erfarenhetsutbyte	och	
information.	Kvarkenrådet	delar	medlemskapet	i	AEBR	med	MidtSkandia,	vilket	
minskar	arbetsbördan	och	kostnaderna.		

Kvarkenrådet	är	medlem	i	nätverket	European	Straits	Initiative	ESI,	ett	partnerskap	
bestående	av	europeiska	regioner	som	angränsar	till	sund.	Nätverkets	syfte	är	att	att	
sätta	fokus	på	de	europeiska	sunden	och	deras	specialbehov	och	att	bevaka	deras	
intressen	på	EU-nivå,	samt	att	utveckla	uppkomsten	av	olika	samarbetsprojekt	och	
främja	samarbete	mellan	sunden	för	att	främja	ekonomisk	utveckling,	miljöskydd,	
trafik	och	logistik,	kultursamarbete	och	turism.			

Kvarkenregionen	har	också	fått	en	betydande	synlighet	genom	de	olika	europeiska	
nätverk	Kvarkenregionens	olika	regionala	och	lokala	aktörer	är	involverade	i.	

	

4.2	Kommunikationerna	har	fått	fart	
	

Sedan	föregående	strategiska	plan	godkändes,	har	det	gjorts	mycket	stora	framsteg	i	
utvecklingen	trafikförbindelserna	över	Kvarken.	Det	är	förstås	unikt	att	två	kommuner	
i	två	länder	äger	ett	rederi,	NLC	Ferry,	som	driver	en	ständigt	ökande	färjtrafik	som	
Wasaline	över	Kvarken	mellan	Vasa	och	Umeå.	Det	unika	samarbetet	inom	
transportsektorn	understryks	också	av	Umeås	och	Vasas	samägda	hamn.		

Kvarkentrafiken	har	ökat	starkt,	både	inom	passagerare	och	frakt.	År	2017	reste	199	
657	passagerare	med	Wasaline.	Passagerarfordonen	ökade	med	8,3	procent,	antalet	
fraktmetrar	ökade	26,6	procent	och	lastmängden	i	ton	ökade	med	24,3	procent.	
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Regionerna	prioriterar	i	sina	utvecklingsstrategier	en	stärkt	samverkan	kring	strategisk	
planering,	utveckling	av	handlingsplaner	kring	intermodala	transporter	samt	ökad	
samordning	av	transporter	och	gods	och	människor	exempelvis	genom	användande	av	
digitala	lösningar.	

Utveckling	av	transportlänkarna	i	öst-västlig	riktning	är	en	förutsättning	för	
gränsöverskridande	samverkan	inom	områden	såsom	näringslivssamverkan,	
besöksnäring	och	sjukvård.	Kvarkenregionen	har	samfällt	genom	Kvarkenrådets	olika	
projekt	tydliggjort	de	transportlänkar	som	sträcker	sig	från	den	norska	atlantkusten	
genom	norra	Sverige	och	Finland	vidare	österut	och	sydost.	För	det	
gränsöverskridande	samarbetet	är	det	viktigt	att	olika	kommunikationsformer	kan	
kombineras	så	att	smidiga	och	snabba	förbindelselänkar	uppstår.	Samtidigt	har	det	
blivit	mycket	uppenbart	att	utan	en	fungerande	färjförbindelse	över	Kvarken	finns	det	
inga	möjligheter	att	stärka	det	öst-västliga	transportstråket.	Kvarkenrådet	har	också	
fått	en	stark	uppbackning	av	Mittnordenkommittéen	då	nödvändigheten	av	en	
utvecklad	Kvarkentrafik	förts	fram	både	nationellt	och	på	nordisk	nivå.	

Kvarkenförbindelsen	som	också	uppmärksammats	av	EU-kommissionen	som	en	viktig	
länk	till	Bottniska	korridoren,	är	den	enda	reguljära	transportlänken	för	passagerare	
och	gods	över	Bottniska	viken.		

Flygförbindelserna	håller	också	på	att	utvecklas	och	den	nya	flygförbindelsen	mellan	
Karleby-Jakobstad	och	Umeå	är	ett	mycket	betydande	tillskott.	

Kvarkenrådets	arbete	har	under	den	gångna	strategiplaneperioden	varit	starkt	präglat	
av	satsningarna	på	transportprojekt	och	att	via	dem	koppla	samman	Kvarkenregionen	
med	de	europeiska	TEN-T-nätverket	och	kärnkorridorerna.	

Kvarkenrådet	har	liksom	de	andra	gränskommittéerna	under	en	lång	tid	pekat	på	
bristen	på	en	samnordisk,	gränsöverskridande	transportpolitik	och	därmed	bristande	
satsningar	på	utbyggnaden	av	den	gränsöverskridande	transportinfrastrukturen.	
Speciellt	Kvarkenregionen	har	sett	de	stora	problemen	med	denna	brist	i	det	nordiska	
samarbetet.	Gränskommittéerna	har	tagit	fram	en	karta	över	de	behov	som	finns	för	
att	utveckla	de	gränsöverskridande	transportförbindelserna,	och	den	kartan	visar	
tydligt	hur	Kvarken	utgör	en	strategiskt	avgörande	skärningspunkt	för	förbindelserna	
mellan	de	nordiska	länderna.	
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Nio	Nordiska	Gränskommittéers	karta	över	identifierade	gränsöverskridande	
transportstråk,-	färja,	flyg,	väg,	järnväg	(Nordregio	2017)	
http://www.nordregio.se/en/Maps/06-Transport/Nordic-cross-border-infrastructure-
projects-identified-by-Nordic-cross-border-committees-in-2017/	

	



	 12	

	

Också	Nordiska	rådet	har	aktiverat	sig	i	transportfrågorna.	Nordiska	rådets	Utskott	för	
Tillväxt	och	Utveckling	antog	i	Reykjavík	den	20	september	2017	ett	positionspapper	
om	nordisk	transportpolitik.	I	och	med	nedläggandet	av	Ministerrådet	för	transport	
(MR-T)	2005,	saknas	idag	ett	strukturerat	fora	för	dialog	mellan	de	nordiska	
regeringarna	i	frågor	som	rör	infrastruktur	ur	ett	nordiskt	och	gränsöverskridande	
perspektiv.	Nordiska	rådet	anser	att	detta	är	en	stor	brist.	De	transportministermöten	



	 13	

som	hålls	på	nordisk-baltisk	nivå,	är	inte	strategiska	eller	beslutande	till	sin	karaktär.	
Alla	övriga	kontakter	är	sporadiska	och	projektrelaterade.	

I	Helsingforsavalet	står	det	i	§	26	att	”De	fördragsslutande	parterna	skola	eftersträva	
att	befästa	det	samarbete	som	tidigare	inletts	på	samfärdselns	område,	samt	söka	
utveckla	detta	samarbete	i	syfte	att	underlätta	förbindelserna	och	varuutbytet	mellan	
länderna	och	erhålla	ändamålsenlig	lösning	av	de	problem	som	må	förefinnas	på	detta	
område”,	samt	i	§27	”Byggandet	av	samfärdselled,	som	berör	två	eller	flera	
fördragsslutande	parters	områden,	skall	ske	i	samråd	mellan	de	berörda	parterna.”	

Det	är	Nordiska	rådet	uppfattning	att	om	den	nordiska	transportinfrastrukturen	hade	
samordnats	bättre	och	byggts	ut	efter	vår	samtids	behov,	hade	tillväxten	kunnat	öka,	
samtidigt	som	utsläppen	kunnat	reduceras	och	klimatmål	lättare	kunnat	nås.	I	
positionspapperet	pekas	bl.a.	på	att	behoven	torde	vara	störst	dels	på	Nordkalotten	
(gods	till	isfri	hamn	och	omvänt),	i	MittNorden	(gods	till	Trondheims/Mo	i	
Ranas/Umeå/Vasa	hamnar	och	omvänt)	samt	mellan	Oslo	och	Köpenhamn,	via	
Göteborg	(gods	och	persontrafik)	och	Oslo-Stockholm.	Nordiska	rådet	uppmanar	också	
regeringarna	till	samarbete	inför	den	kommande	uppdateringen	av	EU:s	TEN-T-
nätverk,	sålunda	att	Norges,	Sveriges	och	Finlands	regeringar	samordnar	sina	
positioner	i	förhållande	till	revideringen	av	EUs	TEN-T-karta	över	prioriterade	sträckor	
och	korridorer,	särskilt	avseende	de	nordliga	områdena.	

	

4.3	Nordiska	ministerrådets	agenda	
	

Nordiska	Ministerrådets	samarbetsprogram	beskriver	den	regionalpolitiska	sektorns	
viktigaste	politiska	prioriteringar	för	perioden	2017-2020.	Samarbetsprogrammet	är	
styrande	för	sektorns	verksamhet,	men	ska	också	ses	i	ett	sammanhang	med	de	övriga	
styrande	dokument	i	Nordiska	ministerrådet	enligt	följande:	

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	

	

	 	 	 	 	

	 Finansieringen	av	gränskommittéerna	
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Förhållandet	mellan	de	nordiska	gränskommittéerna	och	Nordiska	ministerrådet	
(NMR)	är	viktigt	både	för	de	enskilda	gränskommittéerna	såsom	Kvarkenrådet	och	för	
det	nordiska	regionalpolitiska	arbetets	genomförande.	Som	NMR:s	övergripande	
programinstrument	fungerar	det	nordiska	samarbetsprogrammet	för	regional	
utveckling	och	planläggning.	I	utvärderingen	av	detta	program	för	åren	2013	–	2016	
ställs	en	hel	del	frågor	på	sin	spets	såsom	att	är	skillnaden	mellan	bas-	och	
projektverksamhet	på	sin	plats.	Samtidigt	ställs	frågan	på	vilket	sätt	NMR	kan	ställa	
motkrav	i	form	av	mål	och	resultat	på	den	finansiering,	som	ges	till	
gränskommittéerna.	Men	utvärderingen	betonar	också	att	gränskommittéerna	då	
tydligare	måste	involveras	i	utarbetandet	av	kommande	samarbetsprogram	för	NMR.	

Utvärderingen	frammanar	en	formaliserad	koppling	mellan	ämbetsmannakommittéen	
för	regionalpolitik	(ÄK-R)	och	gränskommittéerna	i	form	av	kontrakt	och	årlig	
rapportering.	

År	2013	beslutade	ÄK-R	om	en	ny	finansieringsmodell	som	tillförsäkrade	
gränskommittéerna	ett	basfinansieringsstöd	om	400	000	DKK	om	året	för	perioden	
2014-2016,	som	är	en	tidsperiod	som	i	huvudsak	sammanfaller	med	Kvarkenrådets	
strategiplan	2014	–	2017.	Samtidigt	gick	man	i	författning	om	att	förnya	
finansieringsmodellen	från	2017.	

NMR:s	årliga	bidrag	har	en	stor	betydelse	för	gränskommittéerna	och	under	den	ovan	
relaterade	utvärderingsperioden	betydde	det	minst	40	%	av	basfinansieringen	i	9	av	12	
gränskommittéer.	Tre	gränskommittéer	avviker	dock	från	detta	mönster,	nämligen	
Öresundskommittéen,	Tornedalsrådet	och	Kvarkenrådet!	I	dessa	fall	täcker	NMR-
finansieringen	37,5%	eller	mindre	av	basverksamheten	och	10	%	eller	mindre	av	
projektverksamheten.	Det	säger	sig	självt	i	ljuset	av	dessa	siffror	att	dessa	
gränskommittéer,	däribland	Kvarkenrådet,	uppvisar	den	största	verksamheten.	

Från	och	med	år	2018	införde	NMR	en	ny	modell	för	finansiering	till	gränskommittéerna.	
Detta	 består	 av	 en	 basdel	 på	 400	 000	 DKK	 till	 samtliga	 gränskommittéer,	 samt	 en	
tilläggsdel	baserad	på	”tidigare	tilldelning	och	politisk	relevans”.	Enligt	förslaget	skulle	
Kvarkenrådet	 få	 en	 basdel	 på	 400	 000	 DKK	 och	 en	 tilläggsdel	 på	 375	 000	 DKK,	
sammanlagt	775	000	DKK	(=104	000	EUR).	Detta	att	jämföra	med	1	000	000	DKK	(=134	
000	EUR)	tidigare.	Efter	aktiva	förhandlingar	från	Kvarkenrådets	sida,	bl.a.	ett	skriftligt	
bemötande	till	ÄK-R,	ökades	Kvarkenrådets	årsbidrag	till	849	000	DKK.	Det	minskade	
bidraget	 används	 för	 att	 finansiera	 gemensamma	 nordiska	 projekt	 inom	 tre	
temagrupper	 inom	 ramen	 för	 det	 nordiska	 regionalpolitiska	 samarbetsprogrammet	
2017-2020.	 Dessa	 tre	 temagrupper	 är	 Hållbar	 landsbygdsutveckling,	 Innovativa	 och	
resilienta	 regioner,	 samt	 Hållbara	 städer	 och	 stadsutveckling.	 För	 att	 tydliggöra	
förändringarna	 i	 tilldelningen	 så	 var	den	år	2011	hela	1	200	000	DKK.	Trots	en	 stark	
verksamhet	har	således	tilldelningen	från	NMR	minskat	märkbart.		

Kvarkenrådet	 meddelade	 intresse	 för	 och	 blev	 utsedd	 att	 delta	 i	 temagrupp	 nr	 3,	
Hållbara	städer	och	stadsutveckling.	Detta	främst	för	att	gränsöverskridande	transport-	
och	kommunikationsfrågor	ingår	i	detta	temaområde.		Således	har	vi	tillgång	till	ca	500	
000	 DKK	 som	 skall	 användas	 till	 åtgärder	 specifikt	 inom	 ramen	 för	 temagrupp	 nr	 3,	
Hållbara	stöder	och	stadsutveckling,	har	 tre	gränskommittéer,	Kvarkenrådet,	Östfold-
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Bohuslän	och	Greater	Copenhagen,	i	samarbete	med	Nordregio	påbörjat	arbetet	med	
ett	 studieprojekt	 kring	 gränsöverskridande	 transporters	 påverkan	 på	 hållbara	 städer	
och	 urban	 utveckling,	 Infrastructure	 for	 urban-rural	 integration	 IFURI.	 Studien	
genomförs	 i	 form	av	 tre	gränsregionala	case:	En	uppgraderar	 färjeförbindelse	mellan	
Umeå	 och	 Vasa,	 en	 snabbare	 järnvägsförbindelse	 mellan	 Oslo	 och	 Stockholm,	 och	
förbättrat	 gränsöverskridande	 kollektivtrafiksystem	 i	 Greater	 Copenhagen	 regionen.	
Således	är	dessa	500	000	DKK	”fast”	 i	denna	studie	och	vi	kan	 inte	använda	detta	till	
annat	än	denna	och	resor.	

Samarbetsprogrammets	roll	

I	 utvärderingen	 av	 föregående	 samarbetsprogram	 konstateras	 att	 NMR	 även	 i	
fortsättningen	 önskar	 ett	 kontinuerligt	 erfarenhetsutbyte	 och	 en	 gemensam	
kunskapsuppbyggnad	 med	 gränskommittéerna.	 Men	 samtidigt	 konstaterar	
utvärderingen	 att	 gränskommittéerna	 ändå	 inte	 tilldelats	 någon	 specifik	 roll	 i	
genomförandet	av	samarbetsprogrammet,	utöver	att	de	fortsättningsvis	får	existera.	

Gränskommittéernas	uppfattning	är	samtidigt	att	de	tilldelas	en	alltför	obetydlig	roll	och	
att	 de	 inkluderas	 alltför	 lite	 i	 t.ex.	 de	 olika	 tematiska	 arbetsgrupperna.	 Där	 de	 varit	
involverade	 har	 utbytet	 och	 nyttan	 varit	 stor.	 Målen	 och	 tematiken	 för	
samarbetsprogrammet	sammanfaller	också	mycket	väl	med	gränskommittéernas	egna	
strategier.	Det	är	således	givet	att	gränskommittéerna	är	kritiska	till	den	marginella	roll	
de	tilldelas	av	NMR	i	både	utarbetandet	och	genomförandet	av	samarbetsprogrammet.	

	

Nordiskt	Samarbetsprogram	för	Regional	utveckling	och	planering	2017-2020	

Det	Nordiska	Samarbetsprogrammet	för	Regional	utveckling	och	planering	2017-2020	
lyfter	 fram	de	 teman	 som	de	Nordiska	 länderna	 samt	 Färöarna,	Grönland	och	Åland	
anser	 vara	mest	 relevanta	 som	 insatsområden.	En	 rad	prioriteringar	 inom	 ramen	 för	
dessa	 insatsområden	 beskrivs	 vidare	 i	 detta	 samarbetsprogram.	 Valet	 av	
insatsområden,	som	baseras	på	en	bred	konsultativ	process	är:	

1.	Hållbar	landsbygdsutveckling	

2.	Innovativa	och	resilienta	regioner	

3.	Hållbara	städer	och	stadsutveckling	

Samarbetsprogrammet	ska	bidra	till	att	initiera	och	genomföra	aktiviteter	som	skapar	
ett	mervärde	genom	att	de	genomförs	på	nordisk	nivå	istället	för	nationellt.	Det	handlar	
bl.a.	 om	 att	 genomföra	 projekt	 och	 studier	 som	 bidrar	 till	 kunskaps-	 och	
erfarenhetsutbyte	 samt	 till	 politikutveckling.	 På	 så	 vis	 ska	 programmet	 bidra	 till	 att	
förbättra	 nationella	 och	 regionala	 politiska	 strategier	 och	 insatser	 på	 det	
regionalpolitiska	 området.	 Samarbetsprogrammet	 ska	 även	 bidra	 till	 att	 samarbetet	
mellan	sektorerna	och	institutionerna	inom	Nordiska	ministerrådet	förstärks.	

Det	nordiska	regionalpolitiska	samarbetsprogrammet	för	åren	2017–2020	genomförs	i	
huvudsak	 inom	 ramen	 för	 tre	 temagrupper	 som	 var	 och	 en,	 på	 uppdrag	 av	
Ämbetsmannakommittén	 för	 regionalpolitik	 och	 i	 nära	 samarbete	 med	 Nordregio,	
ansvarar	 för	 genomförandet	 av	 insatsområdena.	Därutöver	 bidrar	 också	 de	 nordiska	
institutionerna	inom	det	regionalpolitiska	samarbetet	till	programmets	förverkligande.	
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Insatsområde	1:	Hållbar	landsbygdsutveckling	

Landsbygdsutveckling	är	ett	viktigt	tema	i	samtliga	nordiska	länder.	Samtliga	geografiska	
områden	 påverkas	 av	 ett	 antal	 utmaningar	 som	 exempelvis	 demografi,	 service,	
infrastruktur,	 digitalisering,	 näringsliv,	 boende,	 attraktivitet,	 utbildning	 och	
sysselsättning,	 natur	 och	 miljö.	 Utvecklingen	 av	 landsbygden,	 glesbygden	 och	 de	
perifera	områdena	är	viktig	för	en	sammanhållen	utveckling	i	hela	Norden.	Detta	för	att	
ta	 tillvara	den	potential	 som	 finns	 i	de	nordiska	 regionerna	och	därmed	bidra	 till	 att	
motverka	 den	 ökande	 regionala	 obalansen	 vad	 gäller	 exempelvis	 ekonomisk	 tillväxt,	
befolkningsutveckling,	servicetillgång,	könsfördelning	och	utbildningsnivå.	

Förväntade	resultat	är	att	insatser	och	aktiviteter	som	svarar	upp	mot	målen	genomförs	
inom	 varje	 prioritering	 dvs.:	 demografiska	 utmaningar,	 social	 innovation	 och	
entreprenörskap	inom	service,	kompetensförsörjning	och	gränsregionalt	samarbete.		

Insatsområde	2:	Innovativa	och	resilienta	regioner	

Nordens	 ekonomiska	 tillväxt	 skapas	 regionalt	 och	 lokalt	 genom	 innovationer	 och	
företagande.	 Det	 är	 viktigt	 att	 regionalpolitiken	 stödjer	 och	 stimulerar	 regionala	
innovationsmiljöer	och	näringslivsfrämjande	åtgärder	så	att	regionerna	kan	ta	vara	på	
sin	 utvecklingspotential	 för	 smart	 och	 hållbar	 utveckling.	 Det	 gäller	 att	 etablera	 och	
utveckla	strategiska	samarbeten	mellan	forskning,	offentliga	myndigheter	och	näringsliv	
i	städer	och	på	landsbygden,	med	sikte	på	att	nå	en	hållbar	utveckling.	Klusterutveckling	
och	regionala	innovationsprocesser	är	intressanta	teman	att	arbeta	vidare	med	liksom	
att	förstå	och	bygga	på	globaliseringens	möjligheter	och	utmaningar.	

Förväntade	resultat	är	att	insatser	genomförs	inom	varje	prioriterat	område,	dvs.:	grön	
tillväxt,	 blå	 tillväxt,	 bioekonomi,	 smarta	 energisystem,	 kompetens-	 och	
kapitalförsörjning	och	regionala	strategier	för	hållbar	tillväxt.		

Insatsområde	3:	Hållbara	städer	och	stadsutveckling	

Omställning	 till	 mindre	 sårbara	 städer,	 miljövänliga	 transportsystem	 och	 lokala	
energilösningar	 är	 viktiga	 utvecklingsfrågor	 för	 alla	 nordiska	 regioner	 och	 för	
storstädernas	hållbara	utveckling.	Inom	det	regionalpolitiska	området	prioriteras	frågor	
inom	boende,	 transporter	och	energisystem/klimatanpassning.	De	nordiska	 länderna	
har	 till	 stor	del	 liknande	utmaningar	vad	gäller	urbaniseringens	och	centraliseringens	
effekter	 på	 städer,	 vare	 sig	 de	 är	 metropoler	 eller	 små	 och	 medelstora	 städer.	
Utmaningarna	handlar	om	att	växa	smart	och	inte	skapa	städer	med	stor	miljöpåverkan,	
motverka	 segregering,	 skapa	 attraktiva	 och	 inkluderande	 miljöer,	 utnyttja	
digitaliseringens	 möjligheter	 för	 att	 utveckla	 smarta	 städer,	 samt	 överbrygga	
motsättningarna	mellan	 städerna	och	den	omgivande	 landsbygden.	Det	är	viktigt	att	
nordiska	 städer	 ska	 vara	 attraktiva,	 väl	 fungerande	 och	 trygga	 för	 alla.	 De	 nordiska	
länderna	 har	 haft	 en	 likartad	 urban	 utveckling	 historiskt	 sett	 och	 har	 likheter	 i	 sina	
planerings-	och	förvaltningssystem.	Det	finns	samtidigt	tillräckligt	stora	skillnader	både	
inom	och	mellan	 länderna	för	att	ett	 lärande	ska	kunna	ske	 inom	den	stadsregionala	
utvecklingen.		

Förväntade	resultat	är	att	insatser	genomförs	inom	varje	prioriterat	område,	dvs.:	social	
hållbarhet	och	jämställdhet,	samhällsplanering,	urbana	kvaliteter	i	små	och	medelstora	
städer,	samt	arktiska	städer	som	växer	och	utvecklas.	Dessa	insatser	ska	visa	på	konkreta	
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resultat	och	lärdomar	som	de	nordiska	aktörerna	kan	dra	nytta	av	i	sin	planering	och	
politikutveckling.		

Horisontella	perspektiv	

Jämställdhet,	hållbar	utveckling	och	barns-	och	ungas	inkludering	och	delaktighet	är	en	
central	 del	 av	 det	 nordiska	 varumärket	 och	 Norden	 positionerar	 sig	 ofta	 som	 en	
föregångare	inom	dessa	områden.	I	sina	strategiska	dokument,	exempelvis	”Ett	gott	liv	
i	 ett	 hållbart	 Norden”	 samt	 ”Barn	 och	 unga	 i	 Norden	 -	 en	 tvärsektoriell	 strategi	 för	
Nordiska	 ministerrådet	 2016-2022”	 så	 lyfter	 Nordiska	 ministerrådet	 fram	 två	
tvärgående	teman	som	också	ska	beaktas	i	detta	samarbetsprogram.	Det	gäller	villkor	
och	möjligheter	för	barn	och	unga	samt	ekonomisk,	social	och	miljömässig	hållbarhet.	
Jämställdhetsperspektiv	ska	integreras	i	all	verksamhet	och	konkret	innebär	detta	att	i	
genomförandet	av	samarbetsprogrammet	inkluderas	samtliga	dessa	dimensioner.		

Kommun-	 och	 regionreformer,	 sammanslagningar,	 nya	 styrnings-	 och	
organisationsformer,	 ansvarsfördelning,	 stadsregionalt	 samarbete	 m.m.	 är	 ständigt	
aktuella	 frågor	 i	 de	 nordiska	 länderna.	 Kommun	 och	 regionreformer	 är	 inte	
oproblematiska	 att	 genomföra	 och	 här	 finns	mycket	 att	 vinna	 på	 erfarenhetsutbyte	
mellan	nordiska	länder	och	regioner	som	är	i	olika	faser	i	reformprocessen.	

Gränsregionalt	samarbete	

Gränsöverskridande	samarbete	och	gränshinder	har	under	lång	tid	stått	i	fokus	för	det	
nordiska	samarbetet.	De	nordiska	länderna	har	lång	erfarenhet	av	att	samverka	mellan	
länderna	 och	 har	 arbetat	 aktivt	 med	 att	 undanröja	 gränshinder.	 Den	 långtgående	
historiska	erfarenheten	av	att	samarbeta	som	finns	i	samtliga	gränsregioner	i	Norden	
har	 inte	minst	 skapat	 en	 grund	 för	 att	Norden	 ses	 som	ett	 föregångsland	 vad	 gäller	
gränsöverskridande	 samarbete	 i	 Europa.	 De	 nordiska	 ländernas	 framgångsrika	
genomförande	av	de	nordiska	Interreg	programmen	är	ett	konkret	exempel.	Målet	för	
Nordiska	ministerrådets	engagemang	i	gränsregionalt	samarbete	är	att:	

-	 Ta	 tillvara	 möjligheter	 och	 undanröja	 de	 hinder	 som	 nationsgränser	 skapar	 för	
funktionellt	sammanhållna	gränsregioner.	

-	Främja	utveckling,	innovation	och	tillväxt	i	de	nordiska	gränsregionerna.	

Gränskommittéerna	

Gränskommittéerna	är	medlemsorganisationer	som	samlar	lokala	och	regionala	aktörer	
som	 verkar	 för	 att	 främja	 utvecklingen	 i	 gränsregionerna	 i	 Norden.	 Den	 lokala	 och	
regionala	förankringen	av	samarbetet	är	central	och	har	bidragit	till	att	verksamheten	
är	livskraftig	och	fortsätter	att	utvecklas.	Nordiska	gränskommittéerna	arbetar	i	första	
hand	med	att	 främja	konkurrenskraft	 i	näringslivet	 i	 gränsregionerna,	 identifiera	och	
undanröja	gränshinder,	utveckla	hållbara	och	klimatvänliga	miljö-	och	energilösningar	
och	utveckla	infrastruktur	och	kommunikationer	av	betydelse	för	gränsområdena.	NMR	
är	en	av	många	finansiärer	av	det	gränsregionala	samarbetet	och	gränskommittéerna.		

De	 nordiska	 gränskommittéerna	 är	 en	 vital	 del	 av	 det	 nordiska	 gränsregionala	
samarbetet	och	Ministerrådet	för	näringsliv,	energi	och	regionalpolitik	avser	att	fortsatt	
bidra	till	gränsregionalt	samarbete	i	Norden.	I	syfte	att	konkretisera	de	målsättningar	
som	NMR	satt	för	det	gränsregionala	samarbetet	ska	en	nordisk	gränsregional	strategi	
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tas	fram	inom	ramen	för	samarbetsprogrammet	2017-2020.	Strategin	ska	bidra	till	att	
utveckla	NMR:s	arbete	i	gränsregionerna	och	tydliggöra	gränskommittéernas	bidrag	till	
det	Nordiska	samarbetet	och	genomförandet	av	samarbetsprogrammet.	Mot	bakgrund	
av	den	finansiering	som	Ministerrådet	för	näringsliv,	energi	och	regionalpolitik	bidrar	
med	 till	 gränskommittéerna	 sker	 en	 årlig	 rapportering	 om	 gränskommittéernas	
verksamhet	 tillbaka	 till	 Ämbetsmannakommittén	 för	 regionalpolitik.	 En	 tydligare	
koppling	 mellan	 gränskommittéernas	 bidrag	 till	 sektorns	 verksamhet	 och	
genomförandet	av	samarbetsprogrammet	kan	utvecklas	och	säkerställas	 inom	ramen	
för	en	nordisk	gränsregional	strategi.	Inom	ramen	för	strategin	bör	även	formerna	för	
samarbetet	 med	 Ämbetsmannakommittén	 för	 regionalpolitik	 samt	 uppföljning	 och	
återrapportering	säkerställas.	

Kvarkenrådet	ingår	i	NMR:s	regionalpolitiska	temagrupp	för	Hållbara	städer	och	
stadsutveckling,	deltar	aktivt	i	gruppens	möten	och	inkommer	med	material.	Inom	
ramen	för	temagruppens	arbete	har	tre	gränskommittéer,	Kvarkenrådet,	Östfold-
Bohuslän	och	Greater	Copenhagen,	i	samarbete	med	Nordregio	påbörjat	arbetet	med	
ett	studieprojekt	kring	gränsöverskridande	transporters	påverkan	på	hållbara	städer	
och	urban	utveckling,	Infrastructure	for	urban-rural	integration	IFURI.	Studien	
genomförs	i	form	av	tre	gränsregionala	case:	En	uppgraderar	färjeförbindelse	mellan	
Umeå	och	Vasa,	en	snabbare	järnvägsförbindelse	mellan	Oslo	och	Stockholm,	och	
förbättrat	gränsöverskridande	kollektivtrafiksystem	i	Greater	Copenhagen	regionen.		

De	nordiska	gränskommittéerna	har	tagit	initiativ	till	att	bilda	en	informell	nordisk	
transportarbetsgrupp.	Gruppen	har	bl.a.	tagit	fram	material	kring	gränsöverskridande	
transporter	och	pågående	samt	kommande	gränsöverskridande	
infrastrukturinvesteringar	i	Norden,	som	ligger	till	grund	för	Nordregios	karta	över	
Nordens	transportinfrastruktur.	Kvarkenrådet	och	övriga	gränskommittéer	har	också	
bidragit	med	inspel	till	Nordiska	Rådets	positionspapper	om	gränsöverskridande	
transporter	i	Norden.	
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4.4	Kvarkenregionen	–	en	del	av	den	nordiska	hemligheten	
	

Nobels	fredspristagare,	president	Martti	Ahtisaari	är	en	stark	förespråkare	för	den	
nordiska	samhällsmodellen,	genom	vilken	demokrati,	medborgarnas	jämställdhet,	
bildningsideal	och	en	tillitskultur	har	skapat	en	hållbar	ekonomisk	utveckling,	som	
också	förmår	beakta	miljöns	hållbarhet.	Kvarkenregionens	många	aktörer,	isynnerhet	
på	det	lokala	planet,	förenas	av	samma	grundläggande	värderingar,	vilket	syns	i	det	
faktum	att	Kvarkenregionen	har	en	hög	levnadsstandard.	
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President	Tarja	Halonen	uttrycker	det	som	att	de	nordiska	länderna	är	som	döttrar	av	
samma	familj.	De	är	inte	kopior	av	varandra,	men	de	har	mycket	gemensamt.	
Samarbete,	öppenhet	och	solidaritet	är	en	fördel	för	oss	alla,	en	plikt	och	en	rättighet.	
De	tillför	stabilitet	i	samhället,	vilket	är	viktigt	i	nuvarande	tider	av	osäkerhet.	

Den	nordiska	välfärdsmodellen	är	i	många	avseenden	en	föregångare	och	en	bra	bas	
för	hållbar	utveckling,	och	de	nordiska	länderna	ligger	nästan	alltid	på	toppen	i	olika	
internationella	jämförelser.	Förutsättningen	är	vårt	långsiktiga	arbete	för	jämställdhet,	
rättvisa	och	tolerans.		

Kvarkenregionen	har	betydligt	tätare	mellanfolkliga	kontakter	än	de	flesta	andra	
nordiska	regioner.	Detta	bygger	på	en	lång	gemensam	historia,	många	släktband	och	
täta	kontakter	mellan	tredje	sektorns	företrädare.	Näringslivet	uppvisar	även	mycket	
täta	kontakter	och	starka	samband,	och	dessa	har	vuxit	de	senaste	åren	genom	direkta	
investeringar	och	företagsköp.	

Början	av	2000-talet	innebar	p.g.a.	försämrad	Kvarkentrafik	dock	en	olycklig	
tillbakagång	i	kontaktnäten,	grunden	i	de	mellanfolkliga	relationerna,	och	massmedia	
lika	litet	som	digitala	medier	lyckades	inte	kompensera	det	bortfall,	som	försämrad	
Kvarkentrafik	innebar.	Det	har	t.o.m.	uttalats	att	Kvarkenrådet	förlorat	en	generations	
kontaktnät	över	Kvarken.	

De	senaste	åren	har	det	skett	en	tydlig	förändring,	som	står	i	direkt	proportion	till	den	
förbättrade	Kvarkentrafiken.	Samtidigt	har	också	intresset	för	det	nordiska	samarbetet	
ökat.	Föreningar,	yrkessammanslutningar,	skolor,	branschfolk,	företag	och	enskilda	
mänskor	har	återupptäckt	nyttan	av	ett	tätt	samarbete	över	Kvarken.	Det	handlar	om	
att	vi	delar	de	grundläggande	demokratiska	värderingarna,	vilka	skapat	
förutsättningarna	för	den	tillit	och	trygghet	som	mänskor	känner	för	varandra	
och	för	samhällets	institutioner	och	som	är	så	stark	i	Norden	jämfört	med	
resten	av	Europa,	men	också	att	vi	i	kraft	av	den	höga	bildningsnivån	och	vår	
gemensamma	historia	har	förmågan	att	upprätta	och	uppehålla	täta	kontakter	
helt	oberoende	av	institutioner.	

En	fråga,	som	dock	ställs,	är	hur	det	är	med	den	gränsregionala	identiteten.	Den	
formas	inte	enbart	av	egna,	personliga	eller	närkretsens,	kontakter	och	erfarenheter.	
Här	betyder	den	gränsregionala	nyhets-	och	informationsspridningen	en	stor	roll.	
Tyvärr	är	det	så	att	de	regionala	medierna	som	tidningar,	lokalradio	och	regional	
television	nästan	uteslutande	arbetar	på	den	ena	sidan	av	gränsen.	Nyhets-	och	
informationsspridningen	är	viktig	för	samhörighetskänslan	över	Kvarken	och	det	finns	
skäl	att	se	över	hur	denna	spridning	kan	förstärkas.	
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4.5	Tillväxt	och	kompetens	i	Kvarkenregionen	
	

Nordens	ekonomiska	tillväxt	skapas	regionalt	och	lokalt	genom	innovationer	och	
företagande.	Detta	gäller	även	i	Kvarkenregionen.	Det	är	viktigt	att	regionalpolitiken	
stödjer	och	stimulerar	regionala	innovationsmiljöer	och	näringslivsfrämjande	åtgärder	
så	att	regionerna	kan	ta	vara	på	sin	utvecklingspotential	för	smart	och	hållbar	
utveckling.	Kvarkenregionens	olika	aktörer	har	varit	duktiga	på	att	etablera	och	
utveckla	strategiska	samarbeten	mellan	forskning,	offentliga	myndigheter	och	
näringsliv	i	städer	och	på	landsbygden,	med	sikte	på	att	nå	en	hållbar	utveckling.	
Klusterutveckling	och	regionala	innovationsprocesser	har	varit	genomgående	teman	
liksom	förståelsen	för	och	satsningar	på	globaliseringens	möjligheter	och	utmaningar.	

Innovations-	och	forskningsmiljöerna	i	Kvarkenregionen	är	idag	nära	kopplad	till	
begreppet	smart	specialisering,	som	tillämpas	i	stor	utsträckning	i	hela	Europa.	Med	
framgång	använder	man	detta	tankesätt	för	att	skapa	egna	innovationsstrategier	–	och	
utveckla	innovativa	regionala	miljöer	–	utifrån	befintliga	styrkepositioner,	genom	att	
kombinera	resurser	på	nya	sätt	samt	att	involvera	nya	aktörer	i	arbetet.	

Kvarkenregionen	ingår	i	öppna	globala	ekonomier,	men	bygger	samtidigt	mycket	av	sin	
hållbara	tillväxt	på	lokala	råvaror	och	resurser	t.ex.	inom	bioekonomi	eller	biobaserade	
produkter.		

Ett	övergripande	mål	för	europeiskt	samarbete	är	omställningen	till	smart,	hållbar,	
grön	tillväxt	som	tar	hänsyn	till	både	sociala	och	miljömässiga	utmaningar	inklusive	
klimatet	och	den	globala	uppvärmningen.	Detta	har	också	tydligt	omsatts	i	praktiken.	
En	stor	möjlighet	för	Kvarkenregionen	är	att	främja	utvecklingen	av	gröna	industrier	
och	cirkulära	affärsmodeller,	den	blå	bioekonomin	samt	hållbar	energiproduktion	i	
smarta	energisystem.		

När	det	gäller	lokala	och	regionala	arbetsmarknader	i	Kvarkenregionen	så	är	
kompetensförsörjning	en	av	de	viktigaste	frågorna	för	utvecklingen,	både	för	att	kunna	
upprätthålla	och	utveckla	de	verksamheter	som	redan	finns	och	för	att	kunna	bygga	
upp	nya	verksamheter	inom	områden	som	exempelvis	digitalisering	och	grön	tillväxt.	
Även	matchning	och	integration	av	invandrare	på	arbetsmarknaden	är	viktigt,	liksom	
flexibla	system	för	livslångt	lärande.	

Kvarkenregionens	utbildningsinstitutioner	är	en	viktig	källa	till	utveckling	av	
lokala/regionala	innovationsmiljöer.	Men	även	om	goda	och	innovativa	idéer	finns	så	
är	ofta	tillgången	till	riskvilligt	kapital	en	begränsande	faktor,	framför	allt	i	glest	
befolkade	delar	av	Kvarkenregionen.	Därför	är	en	viktig	regional	utmaning	att	skapa	
förutsättningar	för	ökad	tillväxt	genom	ökat	samarbete	mellan	forsknings-	och	
innovationsmiljöer,	privat	och	offentlig	företagsamhet	och	riskkapitalbolag.	

Den	höga	innovationskapaciteten	i	Kvarkenregionen	visar	på	goda	förutsättningar	att	
möta	de	framtida	utmaningarna.	Skillnader	i	innovationskapacitet	beror	dels	på	
skillnader	i	hur	stora	resurser	som	satsas	på	forskning	och	utveckling	och	dels	på	
skillnader	i	de	regionala	innovationssystemen.	Här	kompletterar	regionerna	varandra	
när	delar	av	Kvarkenregionen	har	sin	styrka	i	forskning	och	utveckling	(FoU)	hos	
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företag,	t.ex.	i	Österbotten,	medan	andra	delar	har	sin	styrka	i	offentlig	FoU,	t.ex.	i	
Umeåområdet.	I	skillnaderna	finns	möjligheter	att	utveckla	gränsöverskridande	
samverkan	mellan	aktörer	i	innovationssystemet.	

Kvarkenregionens	universitet,	högskolor	och	forskningsinstitutioner	i	programområdet	
erbjuder	möjligheter	i	form	av	kompletterande	forskningsmiljöer,	specialistkompetens	
och	utbildning.	Kompletterande	kunskapsmiljöer	finns	inom	bland	annat	
energiforskning,	offentlig	sektor	och	välfärd,	maritima	miljöer,	miljöteknik,	träteknik,	
arkitektur,	bioekonomi,	kemi,	medicin,	ekonomi,	livsmedel,	turism,	jord-	och	
skogsbruk	samt	informations-	och	kommunikationsteknik	(IKT).	Energi-	och	miljöteknik	
är	starka	tillväxtområden,	bland	annat	tack	vare	den	stora	tillgången	på	vattenkraft,	
skog	och	vindkraft.	

Kvarkenregionen	har	stora	naturtillgångar	i	form	av	skog,	mineraler	och	malmer	och	
en	utvecklad	industri	baserad	på	skogsråvara.	Industrins	efterfrågan	på	teknik-	och	
tjänsteutveckling	kan	bidra	till	att	stärka	konkurrenskraften	hos	näringslivet.	Inom	
regionen	eftersträvas	även	en	position	på	den	internationella	marknaden	för	framtida	
träbyggnadsteknik	och	klimatanpassat	byggande.	

Det	finns	en	stark	matkultur	och	en	stor	livsmedelsproduktion.	Genom	
gränsöverskridande	samverkan	mellan	aktörer	i	Kvarkenregionen	kan	branschen	
stärkas	och	regional	matproduktion	gynnas.			

Produkt-	och	tjänsteutveckling	för	att	utveckla	service	i	mindre	samhällen	kan	bidra	till	
att	utvecklingen	i	de	mindre	samhällena	gynnas.	Innovationer	kopplade	till	hälso-	och	
sjukvård	är	även	det	ett	tillväxtområde	med	utvecklingspotential.	Innovationer	inom	
detta	område	kan	även	bidra	till	att	motverka	negativa	effekter	av	den	demografiska	
utvecklingen	i	regionen.	

Också	konst-	och	kultursektorns	kunskapsmiljöer	är	starka	och	stöder	kulturella	och	
kreativa	näringar.	Dessa	finner	också	inspiration	i	natur,	kultur	och	historia	som	
tillsammans	ger	goda	möjligheter	att	skapa	produkter	och	upplevelser	av	hög	kvalitet.	
Turism	och	upplevelser	är	tillväxtområden	inom	hela	geografin	och	har	goda	
förutsättningar	att	utvecklas	och	bidra	till	ökad	konkurrenskraft	och	sysselsättning	i	
regionen.	

Den	välutbildade	befolkningen	i	Kvarkenregionen	är	en	avgörande	tillgång	som	stärker	
möjligheterna	för	framtida	tillväxt.	Högre	utbildning	är	en	förutsättning	för	ett	
innovativt	näringsliv	med	kapacitet	att	utveckla	nya	produkter,	nya	affärsmodeller	och	
nya	lösningar.	Digitaliseringen	är	hög	i	ett	internationellt	perspektiv	vilket	är	en	
tillgång	för	att	utveckla	nya	lösningar.	

Havet	och	skärgården	i	Kvarken	är	en	gemensam	angelägenhet	och	en	gemensam	
resurs	för	regionerna	på	båda	sidor.	Det	maritima	arvet,	i	form	av	gemensam	geologisk	
historia,	är	också	grund	för	det	gemensamma	världsarvet	Höga	kusten	–	Kvarkens	
skärgård.	Världsarvet	förvaltas	gemensamt	av	en	världsarvsdelegation.	Också	utanför	
världsarvet	förutsätter	närheten	mellan	kusterna	gemensamma	lösningar	för	att	följa	
upp	situationen	i	vattenkvalitet	och	bottenfauna.	Det	finns	kompetens	kopplad	mot	
havsmiljö	och	ambitioner	att	på	sikt	skapa	tätare	gränsöverskridande	kontakter	och	en	
bestående	samarbetsplattform	kring	t	ex	planeringsfrågor.	



	 23	

Kvarkenregionens	positionering	i	relation	till	andra	regioner	i	fråga	om	tillväxten	av	
forsknings-	och	utvecklingssatsningarna	kan	illustreras	med	följande	karta	
sammanställd	av	Nordregio.	

	

	

4.6	Botnia-Atlantica-programmet	2014	–	2020	
	

Botnia-Atlantica	2014-2020	är	ett	EU-program	som	finansierar	samarbetsprojekt	
mellan	regionerna	Södra	Österbotten,	Mellersta	Österbotten,	Österbotten,	
Västerbotten,	Västernorrland	och	Nordanstig	kommun	i	Gävleborg	samt	Nordlands	
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fylke	i	Norge.	Programmet	är	en	del	av	Europeiskt	territoriellt	samarbete,	även	kallat	
Interreg,	där	man	tillsammans	jobbar	över	landsgränser	för	att	utveckla	berörda	
regioner.	
	
Botnia-Atlanticaprogrammet	stöder	projekt	med	ca	36	miljoner	euro	ur	den	
Europeiska	regionala	utvecklingsfonden	(ERUF).	Programmet	finansieras,	förutom	av	
EU-medel,	av	nationell	offentlig	medfinansiering	och	privat	finansiering	från	Finland	
och	Sverige,	samt	norsk	finansiering.	EU-medlen	kan	täcka	upp	till	60	%	av	projektens	
kostnader	i	medlemsländerna.		

Projekten	jobbar	med	frågor	inom	innovation,	näringsliv,	miljö	och	transport	och	kan	
handla	om	allt	från	till	exempel	utveckling	av	nya	exportprodukter	till	förbättring	av	
havsmiljöns	tillstånd.	Insatsområden	har	identifierats	utifrån	var	medlen	kan	tänkas	
göra	mest	nytta	i	förhållande	till	andra	program	och	insatser,	mängden	tillgängliga	
medel	i	programmet	och	de	behov	som	finns	utpekade	för	programområdet	i	
regionala,	nationella	och	makroregionala	strategier.	

Fyra	tematiska	mål	har	således	prioriterats	för	Botnia-Atlanticaprogrammet	2014-
2020:		

• Tematiskt	mål	1	”Stärka	forskning,	teknisk	utveckling	och	innovation”	
(Insatsområde	1	Innovation).	40	%	av	programmets	resurser	skall	destineras	till	
insatsområdet	Innovation.		Ramen	är	ca	14	M€	och	hittills	har	drygt	12	M€	bundits	
i	projekt.	

• Tematiskt	mål	3	”Öka	små	och	medelstora	företags	konkurrenskraft”	
(Insatsområde	2	Näringsliv).	17	%	av	programmets	resurser	skall	riktas	mot	
insatsområdet	Näringsliv.	Ramen	är	ca	6	M€	och	hittills	har	3,2	M€	bundits	i	olika	
projekt	och	den	pågående	sökomgången	innebär	att	fler	projekt	än	vad	som	ryms	i	
ramen	har	sökt	pengar.	

• Tematiskt	mål	6	”Skydda	miljön	och	främja	en	hållbar	användning	av	resurser	
(Insatsområde	3	Miljö).	30	%	av	programmets	resurser	skall	riktas	mot	
insatsområdet	Näringsliv.	Ramen	är	ca	10,9	M€	och	hittills	har	ca.	5,7	M€	bundits	i	
projekt.	

• Tematiskt	mål	7	”Främja	hållbara	transporter	och	få	bort	flaskhalsar	i	viktig	
nätinfrastruktur”	(Insatsområde	4	Transport).	Ramen	är	ca	2,5	M€	och	hittills	har	
ca.	2,4	M€	bundits	i	projekt.	

Därtill	används	6	%	av	programramen	för	tekniskt	stöd,	dvs.	programadministrationen.	

Ovan	anförda	siffror	visar,	att	programgenomförandet	har	lyckats	bra.	Många	nya	
aktörer	har	tillkommit.	Totala	antalet	stödsökande	med	beviljade	projektstöd	är	hittills	
82	fördelade	så	att	29	är	från	Västerbotten,	6	från	Västernorrland,	7	från	Södra	
Österbotten,	6	från	Mellersta	Österbotten	och	16	från	Österbotten	samt	18	projekt	
från	Nordlands	fylke.	Flest	projekt	driver	Umeå	Universitet,	17	st.,	och	Kvarkenrådet	är	
stödsökande	för	4	projekt	hittills.	
	
B-A	programmet	utgör	ett	starkt	stöd	för	genomförandet	av	Kvarkenrådets	nuvarande	
strategiplan,	i	synnerhet	gällande	projekt	för	att	utveckla	förbindelserna	över	Kvarken.	



	 25	

	
	

	
	

	

4.7	Regionreformerna	i	Finland	och	Sverige	
	

Pågående	förändringar	i	våra	förvaltningssystem	kommer	att	ha	en	direkt	påverkan	på	
Kvarkenrådet.	

Österbotten,	Södra	Österbotten	och	Mellersta	Österbotten	

Den	pågående	landskaps-	och	vårdreformen	i	Finland	innebär	att	det	genom	ny	
lagstiftning	(landskapslag	med	tillhörande	lagar)	kommer	att	bildas	en	ny	juridisk	
person	på	landskapsnivå.	De	nya	landskapen	kommer	bl.a.	att	överta	social-	och	
hälsovården	från	kommunerna,	specialläkarledd	sjukvård	från	sjukvårdsdistrikten,	som	
nu	är	samkommuner	ägda	av	kommunerna,	landsbygds-	och	jordbruksförvaltningen	
från	stat	och	kommun,	arbetskrafts-,	närings-,	miljö-	och	trafikfrågor	från	statliga	
NTM-centraler	och	regional	utveckling	och	planläggning	från	landskapsförbunden,	som	
nu	är	samkommuner	ägda	av	kommunerna.			

Landskapen	kommer	att	ledas	av	ett	genom	allmänna	val	valt	landskapsfullmäktige,	
som	bl.a.	utser	landskapsstyrelsen.	I	Österbotten	kommer	landskapet	att	ha	ca	8000	
anställda.	De	nya	landskapen	kommer	att	enligt	nuvarande	tidtabell	att	inrättas	den	1	
juli	2018,	landskapsfullmäktige	väljs	den	28	oktober	2018	och	konstituerar	sig	från	
början	av	år	2019.	Den	egentliga	verksamheten	inleds	den	1	januari	2020.	
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Kommunerna	har	inget	mandat	gentemot	de	nya	landskapen	och	deltar	inte	heller	i	
finansieringen	av	dem.	Landskapen	finansieras	av	staten.	Vid	strategins	uppgörande	är	
lagstiftningen	kring	de	nya	landskapen	ännu	inte	fastslagen. 

De	nuvarande	landskapsförbunden	kommer	att	upplösas,	vilket	innebär	att	
Kvarkenrådets	grundande	huvudmedlemmar	Österbottens	förbund,	Södra	
Österbottens	förbund	och	Mellersta	Österbottens	förbund	inte	längre	kommer	att	
existera.	De	nya	landskapen	bör	således	överta	dessa	grundande	huvudmedlemmars	
roll.	Samtidigt	kommer	kommunernas	band	till	Kvarkenrådet	att	formellt	skäras	av,	
med	undantag	av	de	kommuner	som	nu	är	medlemmar	i	Kvarkenrådet.		

Eftersom	denna	förvaltningsförändring	på	ett	genomgripande	sätt	påverkar	
huvudmannaskapet	för	Kvarkenrådet	i	Finland	och	också	påverkar	kommunernas	
formella	ställning	i	Kvarkenrådet,	måste	reformen	beaktas	i	strategiplanen.	

Region	Västerbotten	

Också	i	Västerbotten	sker	en	förändring,	då	landstinget	från	början	av	år	2019	
ombildas	till	Region	Västerbotten.	Region	Västerbotten	ansvarar	för	de	uppgifter	som	
nu	helt	normalt	ligger	på	landstinget.	Region	Västerbotten	ansvarar	för	hälso-	och	
sjukvård,	samt,	med	stöd	av	Lagen	om	regionalt	utvecklingsansvar	i	vissa	län,	även	för	
regional	utveckling	och	tillväxt.	Nuvarande	Region	Västerbotten,	som	är	ett	
kommunalförbund,	kommer	att	upplösas	och	dess	uppgifter	och	personal	kommer	att	
överföras	på	den	nya	Region	Västerbotten.		

Eftersom	nuvarande	Region	Västerbotten,	som	är	en	grundande	huvudmedlem	i	
Kvarkenrådet,	kommer	att	upplösas,	så	måste	denna	förändring	beaktas	i	
Kvarkenrådets	strategi.	
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5	STRATEGIN	2018	-2020,	MED	INRIKTNING	PÅ	2025	
	

Kvarkenrådets	strategiplan	bygger	på	att	det	finns	en	stark	gemensam	bild	av	nutiden	
och	vad	nutiden	kräver	för	framtiden.	Denna	gemensamma	bild	innehåller	följande	
element:	

• Samhörighetskänsla	
• Funktionell	region	med	bred	samverkan	genom	företag,	organisationer	och	

offentlig	sektor	
• Mycket	verkstad	med	engagerade	mänskor,	stark	vilja,	uthållighet	och	

kontinuitet	baserade	på	kunskap,	kompetens	och	kultur	
• Nya	öppningar	kring	infrastruktur	och	transporter	med	Midway	Alignment	

som	flaggskeppsprojekt	
• En	stark	nordisk	förankring	med	goda	kontakter	till	Nordiska	ministerrådet	
• En	klar	EU-profil	med	aktiviteter	som	gett	synlighet	på	EU-nivå	

	
5.1	Kvarkenregionen	–	en	aktiv	region	i	det	europeiska	och	nordiska	nätverket	
	

5.1.1	Kvarkenrådet	ombildas	till	en	ny	juridisk	person,	Europeisk	Gruppering	för	
Territoriell	Samverkan	(EGTS)	

EU-medlemsstaterna	har	olika	administrativa	kulturer	och	system.	De	flesta	
administrativa	förfaranden	är	nationella.	Det	är	mindre	vanligt	med	
gränsöverskridande	förfaranden.	Det	är	dock	inte	ovanligt	att	de	berörda	parterna	vid	
gränserna	regelbundet	har	behov	av	förfaranden	på	andra	sidan	gränsen.	Det	kommer	
att	ta	tid	och	krävas	uthålliga	insatser	för	att	undanröja	hindren	vid	gränserna.	Under	
tiden	är	det	mycket	viktigt	att	det	finns	tillgängliga	och	tillförlitliga	informations-	och	
problemlösningstjänster	för	att	människor	ska	kunna	leva	och	arbeta	på	olika	sidor	om	
gränsen.	

EU	har	infört	ett	antal	rättsliga	och	finansiella	verktyg	för	att	underlätta	samarbetet	
över	gränserna	inom	EU.	Den	europeiska	grupperingen	för	territoriellt	samarbete	
(EGTS)	gör	det	t.ex.	möjligt	för	enheter	från	två	eller	flera	medlemsstater	att	arbeta	
tillsammans	inom	en	gemensam	struktur	som	är	en	juridisk	person.	Detta	underlättar	
det	gränsöverskridande	samarbetet	i	många	fall	och	ger	regionala	och	lokala	
myndigheter	möjlighet	att	samarbeta	utan	att	ett	avtal	måste	ratificeras	på	
medlemsstatsnivå.		

EGTS	är	EU:s	eget	juridiska	verktyg	för	formaliserad	gränsöverskridande	samverkan.	
Officiellt	har	EGTS	som	samarbetsform	funnits	sedan	2006,	då	en	särskild	förordning	
antogs	av	EU-kommissionen,	efter	att	många	försök	gjorts	att	finna	lämpliga	former	
för	organiserat	gränsöverskridande	samarbete	mellan	städer	eller	regioner	inom	olika	
EU-medlemsländer.	Sedan	2008	har	ett	50-tal	EGTS-samarbeten	startats.	Hittills	finns	
dock	endast	en	EGTS	i	Norden,	i	form	av	Region	Skåne	som	är	medlemmar	i	CETC-
EGTC,	vilken	är	en	europeisk	transportkorridor.		
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Tanken	med	EGTS	är	att	skapa	en	samarbetsform	som	tillåter	samarbete	över	
medlemsländernas	gränser	och	som	följer	lagstiftningen	i	det	land	där	EGTS:t	
upprättats.	Enn	

	EGTS	är	en	egen	juridisk	person,	vilket	ger	stark	handlingskraft	och	möjlighet	att	fatta	
beslut.	En	EGTS	skall	ha	medlemmar	från	minst	två	EU	länder.	Dessa	kan	bestå	av	
regionala	och	lokala	myndigheter,	medlemsstater,	offentligrättsliga	institutioner,	
organisationer	etc.	För	att	starta	upp	arbetet	ingås	avtal	mellan	parterna	och	stadgar	
upprättas	för	att	reglera	och	förenkla	arbetet.		

Man	kan	bilda	en	EGTS	av	olika	orsaker,	t.ex.	

• Förvaltning	av	gränsöverskridande	INTERREG	program	
• Upprätthållande	av	t.ex.	gränsöverskridande	infrastruktur	eller	sjukhus	
• Förverkligande	av	gränsöverskridande	utvecklingsprojekt	
• Upprätthållande	av	vardagligt	gränsöverskridande	samarbete	

Strategisk	uppgift:		

Genom	att	ombilda	gränskommittén	Kvarkenrådet	till	EGTS	ombildas	Kvarkenrådets	
nuvarande	juridiska	person	från	registrerad	förening	till	EGTS.	Bildandet	av	en	EGTS	
skulle	medföra	stora	möjligheter	kring	EU-finansiering	och	ge	större	synlighet,	i	
nordiska	såväl	som	i	EU-sammanhang.	

De	organisationer	som	har	för	avsikt	att	bilda	en	EGTS	ska	ingå	ett	avtal	därom.	
I	avtalet	skall	finnas:	

• Namn	
• Säte	
• Verksamhetsområde	(territorium)		
• Mål	och	uppgifter	
• Samt	varaktighet	och	villkor	för	upplösning	
• Förteckning	över	medlemmar	
• Tillämpad	lagstiftning	
• Förfarande	för	ändring	av	avtal	

	
Därefter	uppgörs	stadgar,	som	skall	antas	av	medlemmarna	enhälligt	vid	ett	
konstituerande	möte.	I	stadgarna	skall	anges:	

• Arbetssätt	och	befogenheter	samt	företrädare,		
• Beslutsförfarande	
• Arbetsspråk	
• Arrangemang	för	grupperingens	verksamhet	-	gällande	

personaladministration	
• Medlemsavgifter	och	revisionsfrågor	
• Medlemmarnas	ansvar	
• Stadgeändringsförfarande	

	
Då	avtal	har	ingåtts	och	stadgar	är	fastslagna	anmäls	om	bildande	till	Arbets-	och	
näringsministeriet	(ANM)	samt	till	Näringsdepartementet.	Dessa	har	då	tre	månader	
på	sig	att	konstatera	eller	motsätta	sig.	Grund	för	avslag	är	stadgar	i	strid	med	
nationell	lagstiftning	eller	EGTS	förordningen.	Sedan	registreras	EGTS	i	det	land	där	
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huvudsätet	finns.	Därefter	publiceras	bildandet	i	EU:s	officiella	tidning,	och	EGTS	kan	
inleda	sin	verksamhet.		

Ombildande	av	Föreningen	Kvarkenrådet	r.f.	till	EGTS	ger	följande	fördelar:	

• Tyngre	organ	för	att	gemensamt	driva	regionalt	viktiga	frågor	på	nationell,	nordisk	
och	EU-nivå	

• Identifikation	–	underlättar	agerande	på	EU	nivå	
• Synlighet!	Första	gränskommittén	i	Norden	som	gör	denna	förändring	
• Stabilare	struktur	–	från	förening	till	stabilt	juridiskt	organ	
• Tydligt	riktad	verksamhet	
• Sparar	resurser:	Bättre	koordinering	och	framförhållning,	bl.a	gällande	

prioriterade	insatser	inom	den	gränsregionala	utvecklingen,	samt	de	
förtroendevaldas	tid	och	arbetsinsatser	

• Möjlighet	att	hantera	kommande	Interreg	program	
• Möjlighet	att	direkt	styra	regionala	åtgärder	
• Kan	ensam	driva	Interreg	projekt	–	mindre	byråkrati	
• Ingå	i	EGTS	plattformen	(där	alla	EGTS	i	Europa	ingår)	-	stärker	

intressebevakningen	i	Europa	
• Bildandet	av	EGTS	ingår	i	Kvarkenrådets	strategi	sedan	år	2014,	i	handlingsplanen	

årligen,	samt	är	en	åtgärd	i	E12	projektet	–	finns	en	tydlig	regional	beställning	
	

Strategin	är	att	genomföra	ombildandet	med	följande	tidtabell	och	process:	

• Kvarkenrådets	styrelse	19.2.2018	– fattade	beslut	om	beredning	inför	årsmöte	om	
att	ombilda	Kvarkenrådet	till	EGTS	

• Styrelsen	före	utgången	av	april	2018:	Behandling	av	nya	strategin	2018-2020,	i	
vilken	bildandet	av	EGTS	ingår	som	en	åtgärd	

• Utlåtande	från	skattemyndigheterna	i	Finland	och	Sverige	-	före	årsmötet	2018	
• Årsmöte	21.5.2018	–	beslut	om	att	inleda	arbetet	med	att	ta	fram	avtal	och	

stadgar	för	EGTS,	samt	ge	styrelsen	mandat	att	förbereda	upplösandet	av	
Kvarkenrådet	r.f.	vid	därpå	följande	årsmöte.		

• Efter	årsmötet	2018:	Uppgörande	av	grundande	avtal	och	stadgar	för	
Kvarkenrådet	EGTS,	med	befintliga	stadgar	som	utgångsläge.	

• Medlemmarna:	Utlåtande	kring	uppdaterade	stadgar,	samt	ingång	av	nytt	avtal	
inför	nästa	årsmöte.	

• Årsmötet	fattar	beslut	om	bildandet	av	EGTS	och	undertecknar	avtal	om	detta.	
• Respektive	medlemsorganisation	meddelar	behörig	myndighet	att	en	EGTS	bildats	

–	i	Finland	Arbets-	och	näringsministeriet	(ANM),	i	Sverige	Näringsdepartementet	
• EGTS	Kvarkenrådets	verksamhet	startar	
	

5.1.2	Nytt	Botnia-Atlantica-program	2021	–	2027	
	

Europeiska	unionen	har	40	regioner	belägna	vid	inre	gränser	mellan	länder.	Dessa	
områden	utgör	40	%	av	unionens	territorium	och	närmare	30	%	av	EU:s	befolkning.	
Gränsområden	presterar	emellertid	i	allmänhet	mindre	bra	ekonomiskt	än	andra	
regioner	inom	ett	medlemsland.	Tillgången	till	offentliga	tjänster	som	sjukhus	och	
högskola	brukar	vara	lägre	i	gränsområdena.	Privatpersoner,	företag	och	offentliga	
myndigheter	i	gränsområden	möter	särskilda	svårigheter	när	de	ska	navigera	mellan	
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olika	förvaltnings-	och	rättssystem.	Det	behövs	åtgärder	som	går	längre	än	EU-bidrag,	
eftersom	det	här	är	fortlöpande	svårigheter	som	inte	kan	bemötas	bara	genom	
finansiering	och	investeringar.	För	att	uppmärksamma	svårigheterna	och	föreslå	en	
serie	med	nya	konkreta	åtgärder	antog	kommissionen	den	20	september	2017	sitt	
meddelande	”Att	stärka	tillväxt	och	sammanhållning	i	EU:s	gränsområden”	(Bryssel	
den	20.9.2017	COM(2017)	534	final.	

De	positiva	effekterna	av	att	minska	hindren	för	gränsöverskridande	kommer	att	bidra	
både	till	den	socioekonomiska	utvecklingen	och	till	gränsområdenas	integration.		

Såsom	ovan	beskrivits	i	kapitel	4.6.	genomförs	i	Kvarkenregionen	under	den	pågående	
strukturfondsperioden	ett	program,	Botnia-Atlantica-programmet,	finansierat	genom	
EU:s	instrument	Europeiskt	territoriellt	samarbete,	ETS.	Programmet	är	synnerligen	
viktigt	för	att	initiera	nya	samarbeten	och	för	att	konsolidera	och	utveckla	redan	
existerande	verksamheter.	Genom	att	Kvarkenregionen	inte	har	en	landgräns	mellan	
Finland	och	Sverige	finns	det	en	hotbild	att	den	maritima	gränsen	inte	skulle	berättiga	
till	ett	nytt	program.	

En	av	grundtankarna	med	EGTS	direktivet	är	att	dessa	organ	ska	kunna	användas	som	
instrument	för	genomförande	av	Interreg	program.	Kvarkenrådet	har	en	lång	historia	
av	samverkan	och	har	jobbat	nära	nästan	alla	organisationer	inom	nuvarande	Interreg	
programområde,	och	besitter	således	stor	kunskap	om	de	samarbetsfrågor	som	är	
regionalt	prioriterade.	Kvarkenrådet	fungerar	som	gränsöverskridande	
samarbetsforum	i	regionen,	och	Kvarkenrådets	personal	har	gedigen	kunskap	om	och	
känsla	för	de	gränsöverskridanden	samarbetsfrågor	som	är	prioriterade	i	regionen.	
Med	Kvarkenrådet	som	förvaltande	myndigheter	skulle	större	gränsöverskridande	
samsyn	samt	synergieffekter	kunna	uppnås.	Kvarkenrådet	i	form	av	ett	EGTS	skulle	
vara	en	landsmässigt	och	politiskt	neutral	förvaltande	myndighet.	Kvarkenrådet	har	
gedigen	erfarenhet	som	genomförare	av	över	100	Interreg	projekt,	samt	har	även	
tidigare	erfarenhet	i	rollen	som	förvaltande	myndighet	av	Interreg	program.		

Vid	tidpunkten	för	strategins	uppgörande	finns	oroande	tecken	på	att	Botnia-Atlantica	
programmets	existens	är	hotat.	Detta	eftersom	EU-kommissionen	önskar	rationalisera	
Interreg	inför	kommande	programperiod	och	förändra	sättet	att	se	på	gränser	mellan	
länderna.	Maritima	program	där	det	finns	en	havsgräns	skulle	komma	att	förändras.	I	
praktiken	skulle	detta	innebära	att	alla	gränsöverskridande	program	(A-program)	med	
havsgräns	skulle	komma	att	uteslutas.	Kvarkenrådet	arbetar	aktivt	för	att	motverka	
detta,	i	nära	samarbete	med	regionförbunden	och	övriga	intressenter.		
 

Strategisk	uppgift:	

Kvarkenrådets	strategi	är	att	ett	nytt	Botnia-Atlantica-program	för	EU:s	
strukturfondsperiod	2021	–	2027	initieras	och	utarbetas.	Geografin	bör	vara	
densamma	som	nu,	dvs.	omfatta	landskapen	Österbotten,	Södra	Österbotten	och	
Mellersta	Österbotten	i	Finland,	Västerbottens	län	och	Västernorrlands	län	i	Sverige	
och	Nordlands	fylke	i	Norge.		

Kvarkenrådet	etablerar	ett	aktivt	samarbete	med	landskapsförbunden	i	Österbotten,	
Södra	Österbotten	och	Mellersta	Österbotten,	Region	Västerbotten	och	Region	
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Västernorrland	samt	Nordlands	fylkeskommune	för	att	påverka	ländernas	regeringar	
och	EU	för	att	initiera	och	i	samverkan	utarbeta	det	nya	programmet.	

Kvarkenrådet	tar	i	planeringen	av	EGTS	med	möjligheten	att	ombildandet	av	
Kvarkenrådet	till	en	EGTS	också	innebär	att	Kvarkenregionens	EGTS	kan	bli	
förvaltningsmyndighet	för	det	nya	Botnia-Atlanticaprogrammet.	

	

5.1.3	Kvarkenregionens	transportinfrastruktur	utvecklas	som	en	del	av	de	europeiska	nätverken	
	

Kvarkenrådet	har	ett	starkt	strategiskt	grepp	kring	frågorna	som	berör	
transportinfrastrukturen.	Från	att	ha	behandlat	frågorna	som	ett	”sorgearbete”	efter	
att	taxfree-försäljningen	upphörde	år	1999,	har	Kvarkenrådet	tillsammans	med	
Kvarkenregionens	centrala	aktörer	lyft	åtgärderna	till	ett	europeiskt	plan	och	ritat	in	
Kvarkenregionens	transportlösningar	på	den	europeiska	kartan.	Midway	Alignment	of	
the	Bothnian	Corridor	blev	ett	projekt	med	europeisk	bärighet.		

En	fungerande	infrastruktur	är	en	av	grundförutsättningarna	för	gränsregionalt	
samarbete.	Gränsöverskridande	transport-	och	infrastrukturutveckling	förbättrar	
regionens	tillgänglighet,	förkortar	avståndet	till	nya	marknader	och	garanterar	
kommunikationerna	och	sammanhållningen	över	Kvarken.	Smidiga,	miljövänliga	och	
multimodala	transportlösningar	är	en	förutsättning	för	regionens	konkurrenskraft	och	
attraktivitet.		Konkurrensen	om	investeringsmedel	är	hård	på	regional,	nationell	och	
internationell	nivå,	vilket	ställer	höga	krav	på	transparens	och	samverkan	inför	
prioriteringsprocesser	för	infrastruktur.	Inte	minst	för	regioner	likt	Kvarkenregionen,	
som	präglas	av	långa	transportavstånd	för	gods-	och	persontransporter.	Samtidigt	
ställer	transportstråkets	internationella	karaktär	stora	krav	på	en	gränsöverskridande	
samsyn	kring	infrastruktur	både	på	regional	och	på	statlig	nivå	för	att	inte	riskera	att	
bristen	på	samordning	mellan	viktiga	aktörer	skapar	gränshinder.	

I	en	sådan	miljö	får	Kvarkenrådets	transportstrategi	en	viktig	betydelse.	Trafiken	över	
Kvarken	är	en	av	Kvarkenrådets	kärnfrågor	och	organisationen	strävar	genom	all	sin	
verksamhet	efter	att	trygga	och	utveckla	kommunikationerna	inom	Kvarkenregionen.	
Kvarkenstråket	mellan	Vasa	och	Umeå	förenar	mycket	mera	än	två	grannstäder.	
Färjeförbindelsen	över	Kvarken	är	en	viktig	del	av	det	stråk	som	sträcker	sig	från	
Norges	nordligaste	hamnstäder	i	väst	till	Ryssland	och	Baltikum	i	öst.	Att	upprätthålla	
och	utveckla	denna	rutt	är	viktigt	för	de	företag	som	verkar	längs	den	och	för	de	
människor	som	bor	där.	Förutom	för	företagsverksamheten	är	en	livskraftig	
förbindelse	över	Kvarken	även	till	fördel	för	det	gränsöverskridande	samarbete	som	
bedrivs	inom	kultur,	utbildning,	hälso-	och	sjukvård	samt	förvaltning.	

Strategisk	uppgift:	

• Kvarkenrådet	arbetar	för	att	skapa	förbindelse	mellan	Kvarkenregionens	
väg-	och	bannät	och	EU:s	TEN-T	Core	Network	Corridors,	bl.a.	genom	
projektet	NSB	CoRe	och	genom	en	aktiv	dialog	med	EU:s	DG	Move,	EU-
kommissionen	och	de	nationella	transportmyndigheterna. 

• Kvarkenrådet	deltar	i	genomförandet	och	förverkligandet	av	Midway	
Alignment	projektet	och	stöder	aktivt	de	tre	gränsöverskridande	bolagen,	
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som	över	Kvarken	driver	och	utvecklar	trafiken	och	transporterna	med	målet	
att	en	ny	färja	anskaffas.	

• Kvarkenrådet	arbetar	för	att	stärka	och	bevaka	Kvarkenhamnarnas	TEN-T	
status.	

• Kvarkenrådet	samarbetar	kring	andra	nya	transportlösningar	som	t.ex.	den	
nya	flygrutten	mellan	Umeå	och	Karleby-Jakobstad.	

• Kvarkenrådet	fortsätter	att	tillsammans	med	de	andra	nordiska	
gränskommittéerna	trycka	på	de	nordiska	regeringarna	och	Nordiska	
ministerrådet	att	särskilt	satsa	på	de	gränsöverskridande	
transportinfrastrukturlösningarna,	och	att	lyfta	in	dessa	i	nationella	
transportplaner	och	att	samordna	sina	positioner	i	förhållande	till	
revideringen	av	EUs	TEN-T-karta	över	prioriterade	sträckor	och	korridorer,	
särskilt	avseende	de	nordliga	områdena.		

• Kvarkenrådet	bevakar	aktivt	utvecklingen	av	järnvägsförbindelsen	via	
Seinäjoki	och	Tammerfors	till	Ryssland,	samt	godstågsförbindelsen	via	
Kouvola	till	Kina.	

• Kvarkenrådet	verkar	för	att	skapa	förutsättningar	för	ett	kompetenscentrum	
för	infrastruktur	i	Botnia-Atlantica	regionen.		
	

 
5.1.4	Kvarkenrådet	–	föregångare	i	det	nordiska	samarbetet	
	

Kvarkenrådet	önskar	inte	vara	en	passiv	part	i	det	nordiska	samarbetet	utan	
upprätthåller	en	hög	profil	gentemot	Nordiska	ministerrådet	och	andra	nordiska	
samaktörer.	

Strategisk	uppgift:	

• Kvarkenrådet	fungerar	som	regional	genomförare	av	Nordiska	
ministerrådets	samarbetsprogram	(Nordiskt	Samarbetsprogram	för	Regional	
utveckling	och	planering	2017-2020)	som	har	identifierat	tre	övergripande	
teman	och	insatsområden	som	länderna	gemensamt	ser	som	viktigast	för	att	
uppnå	dessa	långsiktiga	mål:	
1.	Hållbar	landsbygdsutveckling	
2.	Innovativa	och	resilienta	regioner	
3.	Hållbara	städer	och	stadsutveckling	

• Kvarkenrådet upprätthåller	täta	kontakter	med	Nordiska	ministerrådet	med	
målet	att	vara	en	föregångare	i	det	nordiska	samarbetet	och	arbetar	aktivt	i	
Nordiska	ministerrådets	regionalpolitiska	temagrupp	för	Hållbara	städer	och	
stadsutveckling,	samt	de	nordiska	gränskommittéernas	informella	nordiska	
transportarbetsgrupp.	

	

5.1.5	Europeisk	intressebevakning	
	

Kvarkenrådet	har	skapat	sig	en	synlighet	i	det	europeiska	samarbetet	genom	den	
idoga	intressebevakningen	i	olika	EU-organ	och	insatser	i	europeiska	
samarbetsorganisationer,	och	har	även	en	gedigen	kompetens	inom	olika	EU-
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finansieringsprogram.	Inom	Kvarkenrådets	intressebevakningsarbete	är	det	inte	
Rådets	egna	intressen	som	framhålls,	utan	regionernas	intressen.		

Strategisk	uppgift:	

• Kvarkenrådet	upprätthåller	ett	tätt	kontaktnät	till	EU:s	beslutsfattare	och	
beredare	genom	kontakter	i	Europaparlamentet,	EU:s	regionkommitté	och	
EU-kommissionen,	i	synnerhet	med	DG	Move	och	DG	Regio.	

• Kvarkenrådet	samarbetar	tätt	med	West	Finland	European	Office	och	North	
Sweden	European	Office.	

• Kvarkenrådet	höjer	sin	profil	i	Association	of	European	Border	Regions	
(AEBR)	för	att	utverka	stöd	i	policyfrågor	om	EU:s	framtida	strukturpolitik	
och	transportpolitik,	isynnerhet	med	fokus	på	kommande	Interreg-program,	
Östersjöprogram	och	på	TEN-T	-beslut.	

• Kvarkenrådet	fortsätter	använda	nätverket	European	Straits	Initiative	(ESI)	
för	att	sätta	fokus	på	Kvarken	bland	de	europeiska	sunden	och	deras	
specialbehov.	

• Kvarkenrådet	använder	sina	medlemskontakter	för	att	påverka	CPMR:s	
arbete	för	EU:s	framtida	struktur-	och	transportpolitik.	

• Kvarkenrådet	upprätthåller	och	utvecklar	sin	starka	kompetens	inom	olika	
EU-finansieringsprogram	såsom	Interreg,	LIFE,	CEF	etc,	till	gagn	för	
medlemmarna.		
	
	

	
5.2	Kvarkenregionen	–	innovativ	välfärd	
	

Kvarkenregionen	är	en	innovativ	region,	i	vilken	näringslivet	är	samtidigt	både	
diversifierat	(mångsidigt)	och	mycket	specialiserat.	Jämfört	med	näringsstrukturen	i	
övriga	Norden	är	produktionen	fokuserad	på	i	synnerhet	industri	och	
primärproduktion,	medan	den	offentliga	sektorn	upprätthåller	ett	väl	fungerande	
nätverk	av	offentliga	tjänster.	Den	privata	servicesektorns	närvaro	varierar	starkt	och	
har	störst	betydelse	i	de	största	kommunerna.	
	
Innovationssystemet	är	till	stor	del	företagsdrivet	och	bygger	mer	på	en	praktiskt	
baserad	(Doing,	Using,	Interacting,	DUI)	än	vetenskapligt	baserad	
innovationsverksamhet	(Science	and	Technology	Innovations,	STI).	Innovationer	föds	
ofta	i	företag	utgående	från	kundernas	behov.	Med	växande	universitet	och	högskolor,	
i	synnerhet	kring	Umeå	universitet	och	dess	forskning,	har	dock	vuxit	upp	en	stark	
innovationsverksamhet,	som	skapar	nya	företag	inom	helt	nya	branscher.	
	
Den	stora	mångsidigheten	inom	industrin	innebär	att	betydande	industriarbetsgivare	
återfinns	inom	teknologiindustrin	såsom	energiteknologi	och	maskintillverkning	samt	
växande	kluster	inom	miljöteknologi,	träteknik	och	cleantech.	Skogsindustrin,	
livsmedelsindustrin,	den	kemiska	industrin	samt	tillverkningen	av	fordon	är	
väletablerade	och	har	moderniserats	i	takt	med	den	växande	globala	konkurrensen.	
Också	nya	storsatsningar	görs.	Den	planerade	batterifabriken	i	Skellefteå	är	ett	talande	
exempel.	
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Företagen	i	Kvarkenregionen	har	ökat	sina	inbördes	affärer	och	utvecklat	ett	
omfattande	mönster	av	kontakter.	Och	här	finns	en	stor	potential	för	tillväxt	och	
förbättrad	konkurrens.	Kvarkenrådet	har	här	en	strategisk	uppgift.	Det	är	ofta	närmare	
till	en	potentiell	samarbetspartner	på	andra	sidan	nationsgränsen	än	inom	det	egna	
landet.		

	
Strategisk	uppgift:	
• Kvarkenrådet	bidrar	till	små	och	medelstora	företags	gränsöverskridande	

möjligheter	genom	samordning	av	marknads-	och	synlighetsansatser,	
kontaktskapande	och	kompetens-	och	arbetskraftsrekrytering	i	tätt	samarbete	
med	näringslivets	organisationer	med	målet	att	Kvarkenregionen	är	en	
knutpunkt	med	det	bästa	kunnandet	i	gränsöverskridande	affärs-	och	
företagskontakter.	

• Kvarkenrådet	utvecklar	och	medfinansierar	gränsöverskridande	
samarbetsprojekt	som	syftar	till	en	ökad	hållbarhet,	och	som	möjliggör	
erfarenhets-	och	kunskapsutbyte	mellan	myndigheter,	näringslivet	samt	
föreningar	och	organisationer.	

• Kvarkenrådet	arbetar	för	kompetens-	och	kunskapsutbyte	över	gränserna	bl.a.	i	
samarbete	med	högskolorna	samt	offentliga	och	privata	forskningsinstitutioner.	

• Kvarkenrådet	bidrar	till	befolkningens	rörlighet	över	gränserna	genom	
information	om	de	möjligheter	som	grannlandet	erbjuder.	

• Kvarkenrådet	bidrar	till	att	skapa	förutsättningar	för	projekt	och	åtgärder	som	
befrämjar	cirkulär	ekonomi	och	gränsöverskridande	samarbete	kring	
förnyelsebar	energi	och	alternativa	drivmedel.	

• Kvarkenrådet	synliggör	och	marknadsför	Kvarkenregionen	ur	som	ett	mångsidigt	
och	attraktivt	område	för	turister	och	medverkar	till	utvecklingen	av	nya	
innovationer	inom	besöksnäringen.	

• Kvarkenrådet	bidrar	till	utvecklingen	av	kulturella	och	kreativa	näringar	i	
Kvarkenregionen.	

• Kvarkenrådet	stöder	utvecklingen	av	världsarvet	Höga	Kusten	-	Kvarkens	
skärgård	både	ur	ett	företagsekonomiskt	och	turistiskt	perspektiv.		

	
Den	nordiska	välfärdsmodellen	har	en	stark	förankring	i	Kvarkenregionen.	
Kommunerna,	samkommunerna	och	landstingen	har	väldigt	samstämmiga	
uppfattningar	om	mänskornas	behov	av	service	och	har	utvecklat	en	hög	kompetens	
för	att	upprätthålla	och	utveckla	servicen.	
	
Kvarkenrådet	betonar	vikten	av	att	den	offentliga	sektorn	och	i	synnerhet	att	
kommunerna	har	en	aktiv	roll	i	det	gränsöverskridande	samarbetet.	Då	både	Region	
Västerbotten	och	de	österbottniska	landskapen	genomför	förändringar	av	den	
regionala	förvaltningen,	vilka	innebär	att	kommunernas	direkta	ägarskap	av	de	
konstituerande	huvudmedlemmarna	Regionförbundet	Västerbottens	län,	
Österbottens	förbund,	Mellersta	Österbottens	förbund	och	Södra	Österbottens	
förbund,	önskar	Kvarkenrådet	knyta	kommunerna	närmare	till	Kvarkenrådets	dagliga	
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arbete	så	att	kommunerna	i	samarbete	kan	tillgodogöra	sig	de	nya	grepp,	som	en	
utveckling	av	den	nordiska	välfärdsmodellen	kräver.	
	
Strategisk	uppgift:	
• Kvarkenrådet	skapar	en	ny	plattform	för	samarbetet	mellan	kommunerna	i	

Kvarkenregionen	kallad	”Kvarkenkommunforum”	som	kan	fungera	som	
mötesplats	mellan	kommunerna	med	uppdraget	att	förbättra	
kunskapsöverföring	och	erfarenhetsutbyte	mellan	kommunerna.	Detta	forum	
kan	förslagsvis	arrangeras	i	samband	med	Kvarkenrådet	årsmöten.	 

• Kvarkenrådet	arbetar	för	att	alla	kommuner	i	Kvarkenregionen	blir	medlemmar	i	
Kvarkenrådet	och	också	i	en	framtida	EGTS	för	Kvarkenregionen. 

• Kvarkenrådet	initierar	nya	samarbetsformer	mellan	olika	offentliga	och	privata	
tjänsteproducenter,	och	bidrar	till	att	i	synnerhet	sjukvårdens	samarbete	över	
Kvarken	utvecklas,	bl.a.	genom	att	skapa	möjligheter	för	en	gemensam	
räddningshelikopterverksamhet	och	ett	gemensamt	ambulansflygkoncept. 

	

5.3	Kvarkenregionen	–	samhörighet	genom	grannskap	
	

Kvarkenregionens	viktigaste	dimension	är	dess	mänskor.	Århundraden	av	närhet,	
släktband	och	gemensam	historia,	som	funnits	helt	oberoende	av	världshistorien	
övergripande	händelser,	har	inneburit	en	trygghet	och	en	naturlig	gemenskap	för	
Kvarkenregionens	invånare.	Här	finns	ett	utrymme	för	mänskorna,	ett	fysiskt	och	
andligt	andrum,	som	ofta	syns	i	Kvarkenregionens	många	framstående	författares	
verk.	Här	finns	en	instinktiv	rättskänsla,	en	självfallen	demokratisk	hållning,	en	
redbarhet	utan	åthävor	och	en	pålitlighet	utan	anspråk.	Dessa	egenskaper	har	format	
en	grund,	som	gör	att	Kvarkenregionen	är	ett	unikt	rum	för	mänsklig	samverkan,	som	
kan	synas	i	en	tyst	verksam	idealism.	Kvarkenrådets	uppgift	är	att	förädla	denna	grund.	

Strategisk	uppgift:	

• Kvarkenrådet	är	en	plattform	och	en	kanal	för	det	mellanfolkliga	samarbetet.	
• Kvarkenrådet	hjälper	aktörer	och	mobiliserar	resurser	och	kompetens	på	lokal	

nivå	för	gränsregionalt	samarbete	genom	att	arbeta	för	att	engagera	barn	och	
ungdomar	i	Kvarkensamarbetet	och	bygga	upp	en	känsla	för	Kvarkensamarbetet	
redan	från	unga	år. 

• Kvarkenrådet	initierar	strategiska	identitetsbyggande	samarbeten	inom	
utbildnings-	och	kulturområdet	och	nya	former	för	samarbete	mellan	skolor	och	
universitet. 

• Kvarkenrådet	stöder	mikroföretags,	föreningars	och	organisationers	
gränsöverskridande	aktiviteter	bl.a.	genom	att	erbjuda	direkta,	kontaktskapande	
tjänster	och	också	fungera	som	koordinator	till	samarbetsprocesser. 

• Kvarkenrådet	skapar	fundament	för	kultursektorernas	aktörer	och	konst-	och	
kulturutövare	att	finna	samarbeten,	som	också	kan	innebära	en	öppning	för	ett	
vidare	internationellt	samarbete,	och	fungera	som	rådgivare	angående	det	
nordiska	kultursamarbetet, 
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• Kvarkenrådet	fungerar	som	en	strategisk	samarbetspart	till	Föreningen	
Norden/Pohjola-Norden	för	att	stärka	det	nordiska,	mellanfolkliga	samarbetet. 

	
Information	och	synlighet	kring	gränsöverskridande	frågor	och	arrangemang	är	en	
viktig	del	av	Kvarkenrådets	verksamhet.		

Strategisk	uppgift:	

• Kvarkenrådet	upprätthåller	hemsidan	www.kvarken.org,	innehållande	
information	om	Kvarkenrådet	som	organisation,	det	gränsöverskridande	
samarbetet	i	Kvarkenregionen,	projektinformation	samt	aktuella	nyheter	och	
evenemang.	Kvarkenrådet	publicerar	också	rapporter	om	viktiga	gränsregionala	
frågor	såsom	infrastruktur,	miljö	etc,	samt	ger	årligen	ut	en	årsberättelse	om	
organisationens	verksamhet.		

• Kvarkenrådet	arbetar	aktivt	med	presskontakter	och	sammanför	journalister	för	
att	ge	dessa	nya	nätverk	och	personkontakter.	

• Kvarkenrådet	arrangerar	simultantolkningstjänster	som	en	del	av	
organisationens	verksamhet.		Simultantolkningsverksamheten	är	en	
gränsöverskridande	och	gränshindersöverskridande	tjänst	som	Kvarkenrådet	
erbjuder	till	företag	och	organisationer	i	Kvarkenregionen.		

• Kvarkenrådet	arbetar	för	att	tillgodose	bättre	språklig	service	för	medlemmarna.	
Kvarkenrådets	simultantolkningsverksamhet	bidrar	till	att	minska	de	språkliga	
barriärerna	i	Kvarkenregionen,	och	sänker	därmed	tröskeln	för	att	inleda	
gränsöverskridande	samarbete.	

	

5.4	Kvarkenrådets	finansiering	
	

Genom	att	ombilda	Kvarkenrådet	till	en	EGTS	skapas	nya	förutsättningar	för	ett	starkt	
fungerande	gränsöverskridande	samarbete,	som	kan	åta	sig	betydande	nya	uppgifter.	
Detta	förutsätter	att	Kvarkenrådets	basfinansiering	stärks	med	utgångspunkten	i	att	
Kvarkenrådet	betjänar	sina	medlemmars	intressen	och	att	dessa	aktivt	deltar	i	
verksamheten.	I	nuläget	är	Kvarkenrådets	finansiering	alltför	beroende	av	
projektverksamhet.	I	framtiden	måste	Kvarkenrådet	ha	en	starkare	finansieringsbas.		

Strategisk	uppgift:	

Kvarkenrådet	arbetar	för	att	verksamheten	ska	mindre	beroende	av	projekt	och	ha	
en	mera	solid	ekonomisk	bas.	 
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KVARKENRÅDETS		MEDLEMMAR	/MERENKURKUN	NEUVOSTON	
JÄSENET	
KONSTITUERANDE	HUVUDMEDLEMMAR/PERUSTAJA	PÄÄJÄSENET	

Österbottens förbund/Pohjanmaan liitto (2 röster)  
 
Södra Österbottens förbund/Etelä-Pohjanmaan liitto (2 röster) 
  
Mellersta Österbottens förbund/Keski-Pohjanmaan liitto (2 röster)  

Vasa stad/Vaasan kaupunki (2 röster)   

Seinäjoki stad/Seinäjoen kaupunki (2 röster) 

Karleby stad/Kokkolan kaupunki (2 röster)   
  
Regionförbundet Västerbottens län (10 röster)  

Örnsköldsvik kommun (2 röster)  

ÖVRIGA	HUVUDMEDLEMMAR/MUUT	PÄÄJÄSENET	(2	RÖSTER)	

Staden Jakobstad/Pietarsaaren kaupunki 
 

ÖVRIGA	MEDLEMMAR/MUUT	JÄSENET		
Närvaro-	och	yttranderätt		 	 	

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari 
Vaasan yliopisto 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus 
Pedersöre kommun    
Nykarleby stad 
Larsmo kommun    
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur 
Kaskö stad     
Suomen Sininen Tie ry 
Österbottens handelskammare 
Företagarna i Västerbotten 
Umeå kommun 
Lycksele kommun 
Västerbottens handelskammare 
Kronoby     
Kristinestad    
Vilhelmina kommun 
Nordiskt informationskontor, Umeå 
Pohjola-Norden, Vasa 
Kauhavan kaupunki  
Österbottens fiskarförbund 
Finsk-svenska handelskammaren 

	


