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Till varje ansökan om utbetalning ska en lägesrapport bifogas. Ett grundläggande krav är att
lägesrapporten innehåller följande rubriker med beskrivande text till.
Skriv in text mellan rubrikerna.
1. Verksamhetsmål, resultat och effekter
I lägesrapporten ska varje gång projektets förväntade resultat och effekter anges (se beslutet). Därtill ska de
hittills uppnådda/levererade resultaten beskrivas, dels sedan projektstart och dels för rapportens period, med
utgångspunkt i projektets förväntade resultat, effekter och indikatorer (se ansökan punkt 11 samt beslut om
stöd). En bedömning ska göras och redovisas om de slutliga målen kommer att nås vid projektslutet. Eventuella
bedömda avvikelser ska förklaras och kommenteras.
Regionprojekt Vaajma har följande huvudmål definierade för projektperioden:
1. Regionen skall ha nettoinflyttning under projektperioden
Den demografiska sammansättningen av befolkningen i regionen är sådan att den är svårt att påverka
under projektperioden. Därför kommer vi att vidta åtgärder för att begränsa utflyttningen och öka
inflyttningen till regionen.
2. Regionen skall vara en pilotregion för svensk och norsk regionalpolitik, och
minst 3 pilotinsatser bör initieras under projektperioden
3. Öka sysselsättningen
4. Bibehålla kvalitet, kapacitet och kompetens i den offentliga tjänsteproduktionen
5. Regionens näringsliv och offentliga sektor skall ha adekvat tillgång på kompetens
6. Öka livskvaliteten till befolkningen
Under punkt 1, nettoinflyttning arbetar projektet med olika åtgärder för att vända
befolkningsutvecklingen i regionen. Följande aktiviteter pågår för ökad nettoinflyttning i regionen:
* Utveckling av destination Vaajma, ett samarbete mellan de fyra turistorganisationerna i regionen som
har till syfte att öka antalet besökande resenärer genom produktutveckling, marknadsföring och
försäljning av befintliga och nya upplevelsepaket. Därigenom förväntas antalet sysselsatta öka och
inflyttning ske för att kunna klara utvecklingen. Dessutom hoppas vi att det startas nya turistföretag,
entreprenörer som flyttar in i regionen. Vidare så planeras att starta en YH utbildning med inriktning på
naturguidning (ansökan är gjord och besked kommer i jan 2013).
* Framtagande av ett gemensamt ”Vaajma Inflyttarprogram” som projektledargruppen påbörjat.
Arbetet är omfattande och kräver bland annat mer efterforskning och analys och kommer att arbetas
vidare med under hösten.
* Utbyggnaden av bredbandsfiber. Ett absolut måste för en utveckling och överlevnad ska kunna ske.
Det berör hela samhällsstrukturen, där befolkningen, företag och offentliga verksamheter ska ges
samma möjligheter som verksamheter i större tätorter. Här pågår intensivt arbete på alla plan för att
finna lösningar på främst det ekonomiska planet, men också att skapa ett folkligt engagemang.
Sedan 31 dec 2012 har det skett en stabilisering av befolkningen i regionen. Om det är ett trendbrott
ska vi låta tiden utvisa. Det är för tidigt att slå fast att befolkningssiffrorna nu definitivt vänt.
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Vi kan dock för första gången se att hela regionen visar på en positiv trend. Hotagen och Frostviken
gynnas självklart av att både Bakeriet i Jule/Sörli och GELAB i Gäddede har ökat sina anställda vilket
medfört en del inflyttning.

Befolkningsutvikling Hotagen
Inkl. Lillholmsjö til og med 2. kv.2011
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Befolkningsutvikling Lierne
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Nettoinnflytting til
Lierne, Røyrvik, Hotagen og Frostviken i 2012
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I de to norske kommunene har folketallet stabilisert seg i løpet av de siste to årene, og for første gang
på 40 år viser folketallet en svak økning. Hittil i 2012 har det også vært netto innflytting til de to
kommunene.
Mange av de aktivitetene som involverer mange mennesker i prosjektet i 2012, er planlagt til høsten
2012. Indikatorer (pkt. 4 i perioderapporten) vil bli rapport i perioderapport nr. 3 for perioden
september - desember 2012.
I fase 1 av prosjektet (2009 – 2011) har prosjektledelsen sammen med Lierne Kommune og Røyrvik
Kommune samarbeidet med Kommunal- og Regionaldepartementet om å få på plass en
forsøksordning på norsk side med boligtilskudd i distriktene. Regionprosjektet har vært både
initiativtaker og pådriver for å få ordningen vedtatt. Regionprosjektet har også vært sentral i
utformingen av ordningen, og den vedtatte ordningen ligger tett opp til det forslaget som
regionprosjektet har arbeidet med. Regionprosjektet har også bistått Lierne Kommune og Røyrvik
Kommune i arbeidet med å søke om å bli forsøkskommuner. Skuffelsen var derfor stor da det våren
2012 ble kjent at verken Lierne eller Røyrvik ble blant de 12 valgte forsøkskommunene. I Midt-Norge
ble Grong, Flatanger og Hitra forsøkskommuner.
På den svenska sidan har projektet bearbetat riksdagspolitiker Per Åsling om svårigheterna att kunna
bygga och få tag på boende i regionen. Per Åsling har lyft fram Valsjöbyn som ett exempel och när
frågan även dök upp på andra ställen i landsbygden så kom ganska snart ett nytt regeringsbeslut som
Bostadskreditnämnden (BKN) presenterade i maj 2012. Statliga kreditgarantier får ställas ut för

lån upp till 90 procent av fastighetens marknadsvärde. Om marknadsvärdet är lågt har det
tidigare funnits ett takbelopp på 10 000 kronor/m². I det nya beslutet höjs takbeloppet till
16 000 kronor/m². Beloppet beräknas, kunna täcka produktionskostnaderna i de allra flesta
fall. Samtidigt tas den tidigare begränsningen på 2 miljoner kronor per lägenhet också bort.
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2. Projektets verksamhet/aktivitet i perioden och deras kostnader
Beskriv verksamhet/aktiviteter som genomförts under den för rekvisitionen aktuella perioden och hur de är
kopplade till de i ansökan om utbetalning redovisade kostnaderna (beskriv gärna övergripande vad aktiviteterna
kostat). Beskriv även vilka som deltagit i verksamheterna såsom företag, organisationer, målgrupper, antal
personer etc. Redovisa även privata insatser för projektet (i annat än pengar, och som inte ingår i den
ekonomiska redovisningen). Redovisa summerat uppskattat antal timmar och uppskattat värde.
Regionprojekt Vaajma kan redovisa följande förändringar och förutsättningar i organisation och
delprojekt under perioden:
Styrgruppen:

Rut Magnusson, Bakvattnet, representant förr Hotagen har sagt upp sitt
uppdrag och ersatts med en ny representant, Jeanette Olofsson,
Hotagen, från om med 1 juli 2012.

Delprojekt Information:

Pernilla Hermansson, delprojektledare är åter i tjänst från 15 augusti
2012 på 20 %.
Erika Selander, är fortsatt vikarierande delprojektledare på 30 %.

Delprojekt Ek. Tillväxt

Projektgruppen har följande nya representanter efter halvårsskiftet:
Anna-Carin Svedén, Näringslivsutvecklare Krokoms kommun ersätter
Hans Öhrberg som gått i pension.
Røyrvik: s representant Eskil Bergli har slutat sin tjänst på kommunen
och ny representant är Näringslivskonsulent Frank Aspnes.

Styrgruppen har i rapporteringsperioden haft två möten, 10 maj i Limingen Gjestegård, Röyrvik och 23
augusti i kommunhuset i Lierne.
Mötet den 10 maj behandlade styrgruppen aktivitetsrapporter, ekonomirapporter och resultat i
förhållande till målsättingarna. Vidare så diskuterade Styrgruppen Ungdomskonferensen och
framförde önskemål till ungdomsprojektet och ungdomarna att man vill veta vad ungdomarna vill få ut
av Ungdomskonferensen i höst. Styrgruppen behandlade frågan om projektets uppsatta målsättningar
och kunde konstatera att projektet och styrgruppens representanter måste öka insatserna och arbetet
med gränshinder och sätta de gränsregionala mervärdena och interna hindren mer i fokus. En första
åtgärd är planerad där de två svenska kommunalråden ska uppvakta statssekreteraren i
Näringsdepartementet den 14 jun, tillsammans med kommunchefen i Strömsund och den svenska
huvudprojektledaren.
Mötet den 23 augusti så behandlade styrgruppen även här aktivitetsrapporter, ekonomirapporter och
resultat i förhållande till målsättingarna.
Styrgruppen orienterades om uppvaktningen av statssekreteraren. Kommunalråden Gudrun Hansson
(Strömsund) och Maria Söderberg (Krokom), kommunchef Anders Andersson (Strömsund) och svensk
huvudprojektledare Tommie Jirhed fick 45 min i mötet med Statssekreterare Marita Ljung.
Projektpresentation, gränshindersproblematiken och begäran om att få bli en pilotregion framfördes
via ett PowerPoint program. Därefter följde diskussioner och mötet avslutades med att projektet
överlämnade en skrivelse om ärendet. Statssekreteraren lovade att remittera ärendet till olika insatser
och sen återkomma med remissvar, troligtvis senare delen av hösten eller vintern 2012/13.
Vidare så diskuterades tidningen Vaajma: s målgrupp/er. Vem ska vara mottagaren? Styrgruppen
enades om att man fortsatt ska sätta fokus på lokalbefolkningen, men att innehållet också ska vara
intressant för externa läsare (politiker, myndigheter och organisationer). Men också att tidningens
informationsstrategi, teman och ansvarige utgivare tas upp på ett kommande möte.
Styrgruppen deltog den 23 augusti också på Pe-Torsa seminarium i Kvelia med avslutande Pe-Torsa
föreställning.
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Projektet har som ambition att under hela projektperioden föra en dialog med befolkningen i resp.
kommun/kommundel för att på sätt skapa engagemang för projektets målsättningar. I Hotagen hölls
öppna folkmöten i Skärvången (24 april) och Valsjöbyn (21 augusti) tillsammans med föreningen
Ansättfjällen där kommunalrådet Maria Söderberg, projektledaren Tommie Jirhed och några
representanter från projektgrupperna medverkade.
I Frostviken hölls ett öppet folkmöte den 29 juni i Gäddede där kommunalrådet Gudrun Hansson
medverkade tillsammans med båda huvudprojektledarna och två delprojektledare.
I Lierne och Røyrvik kommer folkmöten att hållas under hösten.

Hovedfokus for prosjektledelsen i rapporteringsperioden har vær knyttet til grensehinder.
Den 12. april deltok en representant fra styringsgruppen og norsk hovedprosjektleder på et seminar om
grensehinder på Stortinget. Flere parlamentarikere som var med i den norske delegasjonen til Nordisk
Råd deltok på seminaret. Før seminaret hadde regionprosjektet oversendt et notat med ne beskrivelse
av to viktige grensehinder:
1. Bedre samordning av svensk og norsk arbeidsgiveravgift.
2. Forenklet tollklarering ved grensepassering av arbeidsmaskiner.
Notatet ble lagt frem som arbeidsdokument til seminardeltakerne, og begge grensehinderne ble tatt
med i den videre prosessen – blant annet i Stortingets sesjon om grensehinder den
24. april hvor norsk hovedprosjektleder var til stede og fikk samtaler med et par av
stortingsrepresentantene.
Forenklet tollklarering av arbeidsmaskiner ble raskt løst.
Når det gjelder arbeidsgiveravgift, er dette mer kompliserte spørsmål. Men den nye EU-forordningen
(883/2004) som ble gjort gjeldende i Sverige fra 1. mai 2010, vil med stor sannsynlighet også bli gjort
gjeldende i Norge så snart EØS-komitéen har fattet sin beslutning. I så fall vil et viktig grensehinder,
som det har vært arbeidet med i ca. 10 år, verre løst for arbeidstakere som har inntektsgivende arbeid
på begge sider av riksgrensen.
Prosjektledelsen står i løpende kontakt med Arbeidsdepartementet, NAV og Grensehinderforum for å
følge opp denne saken.
Prosjektledelsen følger også opp dialogen mellom landshövdingen i Jämtland og fylkesmannen i
Nord-Trøndelag som har jevnlige samtaler om grensehinder.
Prosjektledelsen arbeider også tett sammen med delprosjekt Økonomisk Tillvekst om utbygging av
fiberbredbånd i regionen. I rapporteringsperioden har det kommet informasjon om at fiberbredbånd
vil komme til kommunesentrene i Lierne og Røyrvik i 2014. Prosjektledelsen har på bakgrunn av
dette tatt initiativ overfor kommunene for å få organisert arbeidet med utbygging av bygdefiber i
kommunene.
Norsk prosjektleder deltar jevnlig i møter i Team Indre Namdal (KiIN – ”Kunnskap og Innovasjon i
Indre Namdal) og i Lierne Kommunes næringslivsmøter.
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Aktiviteter i olika delprojekten:
Hälso- och Sjukvårdsprojektet
Huvudmål
Arbeta för ett samarbete inom Hälsa/sjukvård och Vård/omsorg inom områdena Røyrvik – Lierne Hotagen - Frostvikenområdet.
Delmål
Upprätthålla en fullgod, adekvat service och tillräcklig kapacitet för invånarna i området vad avser
Hälso-/vård o omsorg. Ingen specifik uppdelning av det geografiska området har gjorts i
måluppställningen. Detta skall ske utan att kostnaderna för kommunerna ökar.
Organisation
Delprojektet är organiserat enligt följande:
Delprojektledare Tommy Ottosson, som rapporterar till överordnade projektledaren på svenska sidan.
Till delprojektet är en projektgrupp knuten bestående av kvalificerade representanter från berörda
kommuner. Representanter med kompetens inom delprojektets område på chefsnivå och
ansvar/delegation att fatta beslut.
Bemanning av projektgruppen
Tommy Ottosson(Projektledare)
Barbro Blom(Chef Närvård Frostviken- Strömsunds kommun)
Cristine Persson(Ordf. Socialnämnden Krokoms kommun)
Elin Schive(Omsorgssjef Lierne kommun)
Anne Brit Røst(Omsorgssjef Röyrviks kommun)
Aktiviteter under perioden
Gruppen har under denna period koncentrerat sig på 3 delmål:
1. Fortsatt Utreda möjligheterna till ett gemensamt Läkarkontor för området Røyrvik - Lierne –
Hotagen - Frostvikenområdet. Detta skall inte förväxlas med ”Gemensam HC”. HC berörs inte
i sig utan det handlar om gemensam planering av läkarresurserna inom området.
2. Utreda möjligheterna till Samverkan avseende Friskvårdssamarbete
3. Utreda möjligheten att samverka inom Mammografi och Röntgenutrustning.
Resultat under perioden
Utvecklingen under perioden har gjort att Friskvårdssamarbetet kommer i fokus under period 3.
Vad gäller Samverkan på Läkarområdet har vi nått så långt att vi nu har nått godkännande att vi har, i
stort sett, fria händer att forma våra resurser gemensamt. Detta kommer också därför att bli en
specialuppgift för berörda chefer att utforma under period 3.
När det gäller Röntgenutrustning och Mammografi har Jämtlands Läns Landsting visat intresse och
öppenhet för vidare kontakter med ansvariga på den Norska motsvarigheten för att diskutera en
framtida Samverkan.
Vår Delprojektgrupp har därför ansvaret att koppla samman berörda chefer för ett möte. Detta
arbete/uppgift har inletts och kontakt har tagits med båda parter och för närvarande inväntas svar om
lämplig mötestidpunkt.
Aktiviteter under nästkommande period
Under kommande period fortsätter fokus att var på 2 av de ovan angivna delmålen, samverkan om
Läkarresurser och Friskvårdsarbete kommer att vara huvudaktiviteter.
Samtidigt som frågan om Samverkan om Röntgenutrustning och Mammografi fortsätter.
Först under 4.e perioden bedöms ytterligare aktiviteter komma i fråga.
Dessa kommer då att vara några av följande:
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Utreda möjligheterna till samverkan/utbyte av tjänster inom Hemsjukvård och Hemtjänst
mellan berörda kommuner.
Utreda möjligheter till Beredskapssamverkan för distriktssköterskor
Undersöka möjligheter att gemensamt utnyttja Sjukhemsplatser, Särskilt Boende,
Demensplatser, Pensionärslägenheter, Gemensamhetsboenden och korttidsplatser i området.
Utreda möjligheter till samverkan för att klara Sommarbehoven inom Vård/Omsorg i första
hand.
Undersöka ev. samverkan om Dagverksamhet för Funktionshindrade, både fysiska sådana
samt inom bl. a öppen psykiatri.
Utreda möjligheten att samverka inom Ortopedi

Arbetsläge i förhållande till plan
Gruppens arbete följer i stort gällande plan.
De smärre avvikelser som uppstått har ingen väsentlig inverkan på Delprojektets resultat.
Strömsund 2012-08-31
Tommy Ottosson
projektledare

Delprosjekt Skole
Mål for delprosjektet
 Opprettholde en kvalitativ god skole
 Styrke relasjonene mellom ungdommene og hjemkommunen
 Redusere frafallet i videregående skole
 Øke forståelsen for og kjennskapet til nordisk språk og kultur
 Etablere kompetansepool for lærere
 Øke ungdommenes interesse for og kunnskap om entreprenørskap
Beskrivelse av organiseringen
Regionprosjektet Vaajma er et samarbeidsprosjekt mellom norske kommunene Lierne, Røyrvik og de
svenske kommunene Strömsund og Krokom. Styringsgruppa består av politisk og administrativ
ledelse fra hver kommune, representant fra Nord Trøndelag Fylkeskommune, representant fra
henholdsvis Frostviken og Hotagen.
Regionprosjektet Vaajma er organisert med 3 delprosjekt; delprosjekt økonomisk vekst, delprosjekt
Informasjon og delprosjekt offentlig tjenesteproduksjon. Delprosjekt offentlig tjenesteproduksjon
deles inn igjen i skole, ungdom og helse.
Delprosjekt Skole har ei arbeidsgruppe (prosjektgruppe) bestående av representant fra hver kommune:
Patrik Lundgren (Oppvekst og kultursjef, Lierne Kommune), Odd Einar Haugen (Oppvekstsjef
Røyrvik Kommune), Hans Olof Carlsson (Kvalitetsutvecklare, Barn- och Utbildingsförvaltningen,
Strömsunds kommun) / Lars Boberg (Förvaltningschef, Barn- och Utbildningsförvaltningen,
Strömsunds Kommun) og Kajsa Eklund (Verkasamhetschef Barn- och Utbildningsförvaltningen,
Krokoms kommun) Referansegruppe består av rektorene i regionens skoler:
Lotta Storm
(Valsjøbyn, 1-6 klasse), Merja Jönsson (Föllinge, Cederbergskolan, Föllinge), Jon Pedersen
(Stortangen skole), Karl Olav Skogen (Sørli skole), Per Johan Rørvik (Røyrvik skole) og Bert Ove
Lundberg (Frostviksskolan)
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Aktiviteter i henhold til
tids og aktivitetsplan,
januar – april
Styringsgruppemøte

Delprosjektledermøte

Prosjektgruppemøte
Referansegruppemøte
Samarbeidsmøte med
eksterne aktører

Informasjonsarbeide

Aktivitet 11.1
Etablering av
kompetansepool

Aktivitet 11.2
Felles skoleaktiviteter

Aktivitet 11.3
Undervisningssamarbeid

Mall lägesrapport ver 1.2 20091009

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Beskrivelse

Kostnad

10/5 (Røyrvik)
23/8 (prosjektleder skole ikke deltatt pga seminararbeide,
Pe-Torsa)
3/5 (telefonmøte)
25/6 (telefonmøte)
20/8 (Gäddede)
9/5 (videokonferanse)
13/6 (videokonferanse)

Utg
Lokale

19/6 Folkmøte Gäddede, Saga
Juni: tlf kontakt med Miun, ang muligheter for samarbeide
rundt kurs for fremmedspråklærere og bruk av
videokonferanse utstyr i undervisning
Mottok forespørsel fra Ytre Namdal videregående skole.
Ønske om å presentere hva som skjer i regionen i forhold
til ungdom. Regionprosjektet Ungdom ved delprosjektleder
informerte om Regionprosjektet og satsingen på
"Sommarlovsentreprenörer".
Under første periode valgte prosjektgruppa å avvente med
dette spørsmålet. Etter dialog med referansegruppa
(rektorene) var dette et punkt man ønsket å løfte og kunne
opprette et samarbeide rundt. Felles møte med
oppvekstsjefer og rektorer for sammen å diskutere dette
punktet var satt til 11/9, dette utsatt til 26/10 for å kunne få
med alle involverte parter.
Hensikt: Relasjonsbygging og øke forståelsen for og
kjennskap til nordisk språk / kultur.
Samarbeide Frostviksskolan - Stortangen skole:
Plan for samarbeide mellom ungdomsskolen på
Frostviksskolan og Stortangen skole er lagt. Elevene vil ha
felles dager med tema innen
geografi/naturfag/idrett/lokalhistorie. Ungdomsskole
elevene hadde 7. juni felles dag til Hällingsåfallet.
Opprinnelig plan var også at elevene skulle sammen dra til
Bjurälven i høst. Dette ble kun gjennomført for elevene fra
Frostviken.
Samarbeide Valsjøbyn skola og Sørli skole:
19.juni; samarbeidsmøte mellom rektor Lotta Storm ved
Sørli skole og rektor Karl Olav Skogen, der tema var felles
aktivitetsdager for elevene ved Valsjøbyn skole og Sørli
skole. Første felles aktivitetsdag holdes 11. september.
Friidrettsdag for barneskolene, der regien holdes av
ungdomsskole elevene ved Sørli skole.
Samarbeide mellom Sørli skole og Frostviksskolan i
forhold til spanskundervisning pågår også for skoleåret
2012/2013. Frostviksskolan kjøper denne tjenesten fra
Lierne Kommune. Her gjennomføres undervisning via
videokonferanse annenhver gang.
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Aktivitet 12
Reell valgfrihet i skolen
12.1 Start høst 2011
12.2 Gjennomføring
Aktivitet 13
Entreprenørskap i skolen
13.1 Kople skole mot KIIN
13.2
Sommarlovsentreprenører

Hensikt: valgfrihet i fht ungdomsskole / högstadie
Kartlegging behørighet videregående skole etter
ungdomsskole i naboland. Se statusrapport 1.

Fjernundervisning

Hensikt: Videreutvikle bruken av fjernundervisning,
styrke relasjonen til heimkommunen.
Skolinspektionen var på tilsynsbesøk ved Frostviksskolan
23. og 24. mai. I skolinspektionens tilbakemelding til
Strömsunds kommun er det ikke noe i svaret som tilsier at
gjennomføring av spanskundervisning via
fjernundervisning ikke kan gjennomføres.

Fjernundervisning opp i
mot videregående skole

Hensikt: Styrke relasjonen til heimkommunen.
Prosjektgruppa gjennomførte i mai/juni en
kartleggingsundersøkelse til alle 10 klasse elever samt 1 års
videregående elever med foreldre/foresatte i regionen.
Målsetting var om det fantes interesse hos elever/foresatte
for å arbeide videre med spørsmålet rundt viderutvikling av
bruk fjernundervisning i den videregående skole. Dette for
å være deler av skoletiden i heimkommunen.
Prosjektgruppa har kun mottatt noen svar. Det kan være
mange grunner til dette, men prosjektgruppa konkluderer
med at det ikke er så aktuelt for disse elevene nå. Arbeidet
med å se på muligheter for samarbeide med Grong
videregående skole opprettholdes.

13.1: Se status rapport 1.
13.2: Delprosjektleder ungdom/skole og delprosjektleder
økonomisk vekst var på alle regionens ungdomsskoler og
informerte om konseptet "Sommarlovsentreprenør" i uke
22. Her deltok alle ungdomsskole elevene samt lærere på
enkelte skoler.

Hovedaktiviteter i neste periode, september - desember:
 Kompetansepool: Møte oppvekstsjefer/rektorer tema Kompetansepool 26/10
 Samarbeidsmøte med Miun 26/10: muligheter og innhold i kurs for
fremmedspråklærere og øvrige.
 Kurs for fremmedspråklærere: muligheter ved fjernundervisning teknisk /didaktisk.
Dato:?
 Felles aktivitetsdager:
Valsjøbyn - Sørli: 11/9 Friidrettsdag i Sørli, 26/9 Skolbio for mellomtrinnet i
Valsjøbyn, 23/10 Skolbio for småtrinnet i Valsjøbyn
 Entreprenørskapssamling 4-5/10: Erfaringsutveksling. Delprosjektleder deltar.
 Dialog Grong Videregående skole
Avvik fra opprinnelige planer / begynnelse:
 Felles aktivitetsdag ungdomsskoler Frostviks skolan og Stortangen høst 2012,
Bjurelven ikke gjennomført for begge skoler.

Eith Valfridsson, Delprosjektledere
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Delprosjekt Ungdom
Mål for delprosjektet:
 Kartlegge ungdommenes ønsker og behov
 Øke ungdommenes forståelse for at deres egen innsats er viktig for realiseringen av mål
 Identifisere og utvikle ungdomsledere
 Skape økt interesse for og fremtidstro på regionen
 Etablere sterkere relasjoner mellom ungdommene og regionens arbeidsliv og offentlige
myndigheter
 Informere om hvilke kompetansebehov regionens næringsliv og offentlig sektor vil ha i
fremtiden

Beskrivelse av organiseringen:
Regionprosjektet Vaajma er et samarbeidsprosjekt mellom norske kommunene Lierne, Røyrvik og de
svenske kommunene Strömsund og Krokom. Styringsgruppa består av politisk og administrativ
ledelse fra hver kommune, representant fra Nord Trøndelag Fylkeskommune, representant fra
henholdsvis Frostviken og Hotagen.
Regionprosjektet Vaajma er organisert med 3 delprosjekt; delprosjekt økonomisk vekst, delprosjekt
Informasjon og delprosjekt offentlig tjenesteproduksjon. Delprosjekt offentlig tjenesteproduksjon
deles inn igjen i skole, ungdom og helse.
Delprosjekt Ungdom har ei arbeidsgruppe (prosjektgruppe) bestående av representant fra hver
deltagende kommune, tilsvarende 10%.
Røyrvik: Elin Jansson Fiskum (Ungdomsleder), Lierne: Doris A F Sundvik (Ungdomskoordinator),
Krokom: Louise Öhnstedt (Ungdomskultursamordnare), Strömsund: Barbro Larbring-Rönngren
(Kultursekreterare Barn- och utbildningsförvaltningen). Delprosjektleder: Edith Valfridsson (50%
stilling).
Prosjektgruppa har hatt 4 møter under andre periode.
Representant fra Røyrvik har ikke deltatt i arbeidet siden begynnelsen av august pga permisjon.

Aktiviteter i henhold til
tids og aktivitetsplan,
mai-august
Styringsgruppemøte
Prosjektgruppemøte

Delprosjektledermøte

Samarbeidsmøter med
eksterne aktører
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Beskrivelse

10/5
23/8 (prosjektleder ungdom ikke deltatt pga seminararbeide, Pe-Torsa)
8/5 (videokonferanse),
4/6 (Hotagen Kurs og Konferensgård)
22/8 (videokonferanse)
30/8 tlf møte
3/5 (tlf møte)
5/6 (Lierne)
25/6 (tlf møte)
20/8 (Gäddede)
4/6 Ungdomsprosjektet og NTBUR v/ Øyvind Kveli
15/6 Samarbeidsmøte RP Vaajma, Nord Trøndelag Fylkeskommune,
Länstrafiken, Regionförbundet Jämtland i Lierne.
19/6 Folkmøte Frostviken
24/8 Samarbeidsmøte RP Vaajma, Nord Trøndelag Fylkeskommune,
Länstrafiken, Regionförbundet Jämtland i Östersund
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Entreprenørskap i
skolen.
Sommarlovsentreprenör
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Hensikt: Øke ungdoms forståelse for at egen innsats er viktig for
realisering av mål og tiltak.
"Sommarlovsentreprenör" i Vaajma er et samarbeide mellom delprosjekt
ungdom og delprosjekt økonomisk vekst. Dette konseptet er utarbeidet av
Open For Business Västernorrland. Konseptet eies av Länsstyrelsen
Västernorrland, men forvaltes og utvikles av Arbetsmarknadsenheten,
Sundsvalls kommun. Ansvarlig for konseptet er Ulla Gredemyr.
Prosjektleder gjennomførte veileder utdanning i regi 14.-16. mai i Skellefteå.
Skolene i regionen åpnet opp for at delprosjektleder for Ungdom og
delprosjektleder for Økonomisk Vekst fikk komme i skoletid å presenterte
tilbudet "Sommarlovsentreprenör" for alle ungdomsskoleelever i uke 22.
10 ungdommer meldte sin interesse. 9 ungdommer deltok i programmet.
(I 2011 deltok 4 ungdommer).
I konseptet "Sommarlovsentreprenör" inngår først et ideutviklingskurs,
som pågår over 3 dager (26.-28. juni). Under Ideutviklingskurset
samarbeidet vi med Grong Sparebank ved Jan Morten Estil som hadde
infromasjon om økonomi. Peter Sundvik fra bedriften Lierne Tre deltok
også med sine erfaringer fra å ha etablert bedrift og det å drive Lierne
Tre pr i dag. Gode innslag i kurset.
Ungdommene hadde etter endt kurs kommet frem til en foretningsplan for
deres sommerjobb. Ungdommene fikk 2000 kroner i startkapital gitt av
bedrifter (Sørli Bygg og NTE) og næringsselskapet i Lierne Kommune.
Arbeidstiden for årets "Sommarlovsentreprenör" var uke 27-33 og i den
tiden har ungdommene hatt oppfølging av delprosjektlederne.
Veiledning har foregått gjennom direkte kontakt og kontakt pr telefon /
facebook-gruppe "Sommarlovsentreprenör Vaajma 2012". Kort
presentasjon av bedriftene:
1. "Brenn og Skjær" Amund Sundvik og Caspar Hartmann. Salg av
egenproduserte treprodukter.
2. "Tove Karins nøkkelringer" Tove Karin Gjemse. Salg av
egenproduserte nøkkelringer i skinn med tekst og logo.
3. "Amelias fangst og smykker" Amelia David. Salg av egenproduserte
smykker og selvlagde mårkasser inkl conniebear.
4. "Ragnel og Kristins cupcakes" Ragnel Aspnes og Kristin Åberg.
Produksjon og salg av cupcakes.
5. "Supernannys" Connie Sandvik og Therese Bygseth Ditløv. Salg av
husarbeid og barnevakttjeneste.
6. Amanda Storaunet. Foto for salg.
Noen ungdommer presenterte sine bedrifter og hadde salg av produkter under
årets "Limartna", noen har hatt salg på nærbutikk. Mediaomtalen har vært god.
Arbeidsperioden ble avsluttet 17.august. Denne dagen ble brukt til å avslutte
bedriftene, reflektere over hva man har lært ved å ha en bedrift, samt presentere
bedriftenes lærdommer og resultat for hverandre. Ungdommene har tjent gode
penger. Inntektene har variert opp til i overkant av 8000.- for en bedrift.
"Sommarlovsentreprenör" er en aktivitet som ungdommene satte stor pris
på og som de ønsker å delta på neste sommer også! Konseptet
"Sommarlovsentreprenörene" oppleves av både ungdommene og veiledere
som et godt konsept som gjerne kan spres til flere ungdommer også utenfor
Vaajmas område. Det er et kjent tiltak på svensk side, men gjennom satsingen
i regionprosjektet Vaajma er det første gang at norske ungdommer deltar på
tiltaket. Ung Tiltakslyst er informert om aktiviteten med tanke på øke flere
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ungdommers mulighet for deltagelse. Ung Tiltakslyst ønsker å komme tilbake
til etter våre evalueringer denne sommeren om dette skal utvikles for flere en
kun innad i Vaajma regionen neste år.
Aktivitet 17.1
Ungdomskonferanse

Hensikt: Skape arena der ungdom og politikere / kommuneledelse møtes
på ungdommenes premisser.
Prosjektgruppa innledet i første periode samarbeide med NTBUR og
Øyvind Kveli. NTBUR skal stå for prosessledning under konferansen.
Prosjektgruppa har videreført dette samarbeide under andre periode.
Prosjektgruppa har valgt å rette stor fokus på forarbeide for de som skal delta
på årets konferanse slik at alle deltagere skal være godt forberedt på dagen
samt ha utbytte av dagen. Kommunestyre/formannskap i alle kommuner er
utfordret på følgende spørsmål og prosjektgruppa har mottatt svar fra samtlige
kommuner i fht pkt 1.
1. Hva er hensikten med Ungdomskonferanse, og hva skal politikerne ha
ut av den?
2. Hvordan skal resultatene tas videre etter konferansen?
Louise Öhnstedt, krokoms representant i Ungdomsprosjektet, skal sammen
med NTBUR og Øyvind Kveli væer prosessledere. Kveli og Öhnstedt har
gjennomgått svarene fra kommunen og kommet med forslag til et
"fremtidssenario" som man vil ta utgangspunkt i prosessarbeidet. Ut i fra
senarioene vil man arbeide for å komme frem til en handlingsplan for å nå
fremtidssituasjonen. Målet er å komme frem til konkrete tiltak.
Skolene ved oppvekstsjefer og rektorer ble tidlig informert om Ungdomskonferanse i Vaajma 2012, dato og sted. Prosjektgruppa har også vært i
kontakt med samfunnsfaglærere på skolene for å informere om Ungdomskonferansen samt bedt om at tema "lokaldemokrati og hvordan påvirke"
skal løftes blant elevene i forkant av ungdomskonferansen. Elevrådene vil
også i september få informasjonsskriv om Ungdomsskonferansen samt
inviteres inn for delaktighet rundt rammene for dagen ved kulturelle innslag.

Aktivitet 17.2
Spørreundersøkelse

Prosjektgruppa valgte å ikke gjennomføre Spørreundersøkelse sommeren
2012. Dette på grunn av at samme undersøkelse ble kjørt to år på rad, samt
at hensikten er å se ungdommenes relasjoner til og syn på regionen over tid.
Hensikt: Sikre at prosjektet er i samsvar med ungdommenes ønsker og
behov.
Prosjekt gruppa valgte å kontakte ungdommer i rådgiverfunksjon. Hvert
gruppemedlem har tre rådgivere. Rådgivere rekruttert etter følgende prinsipp:
En som er boende på hver respektive plass, en som er borte boende
videregående elev og en som er borte boende for videreutdanning/arbeide.
Disse er kontaktet for å kvalitetssikre arbeidet. Prosjektplanen utsendt til
rådgivere. Innspill fra rådgivere: Viktig å reklamere for regionen,
omdømmebygging. Ønske om å bruke facebook som kanal for å informere
om positive hendelser/aktiviteter. Rådgivere invitert for å ha en aktiv rolle.
Se statusrapport 1.

Aktivitet 17.3
Løpende
ungdomskontakt

Aktivitet 17.4
Camp Vaajma

Hovedaktiviteter i neste periode, september - desember:
 Transport Vaajma
 Ungdomskonferanse 19.oktober
 Elevrådene som referansegruppe? Utvide elevrådenes mandat
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Avvik fra opprinnelige planer / begynnelse:
Informasjonsarbeide

Oppfølging av
ungdommenes
prioriteringer;
Utredning Transport

Utvikling av
kommunikasjonsplattform

Samarbeide med
ungdomsrelaterte
aktiviteter og prosjekt

Mottok forespørsel fra Ytre Namdal videregående skole.
Ønske om å presentere hva som skjer i regionen i forhold til
ungdom. Regionprosjektet Ungdom ved delprosjektleder
informerte om Regionprosjektet og satsingen på
"Sommarlovsentreprenörer".
Hensikt: Ta ungdom på alvor og videreføre deres stemme.
Prosjektgruppa inviterte Nord Trøndelag Fylkeskommune,
Regionförbundet Jämtland og Länstrafiken inn til et
samarbeidsmøte 15. juni. Hovedprosjektleder informerte om
Regionprosjektet når det gjelder målsetting og organisering.
Delprosjektleder informerte om delprosjekt Ungdoms ønske
om å se på ungdommers muligheter for transport i regionen,
med bakgrunn i at det har vært tema på de to siste års
Ungdomskonferanser. Transport Vaajma, transport for
ungdom til sosiale aktiviteter for å styrke relasjonene blant
ungdommene i regionen. Prosjektleder sammen med
hovedprosjektledere har til sammen hatt to samarbeidsmøter
med aktørene. De inviterte har presentert seg for hverandre
og fortalt hvordan de er organisert og arbeider. Aktørene er
interessert i generelt samarbeide over grensen når det gjelder
å lære av hverandre og har vist interesse for Transport
Vaajma. Mulige løsningsforslag er diskutert. Under årets
Ungdomskonferanse skal arbeidet så langt presenteres samt at
tilbudet skal bearbeides under konferansen.
Hensikt: Tilrettelegge ungdommers mulighet til dialog
med regionen samt kunne påvirke sin egen region med
innspill.
Regionprosjektet Vaajma har en facebookside som
Ungdomsprosjektet også deler. Ungdomsrådgivere er invitert
inn til å bruke facebook siden aktivt. Målsetting å legge ut
positive hendelser og aktiviteter som skjer i Vaajmaregionen.
Omdømmebygging. Under aktiviteten
Sommarlovsentreprenörer ble en egen gruppe dannet av
ungdommene selv for å kunne kommunisere mellom
hverandre, men også med veiledere. Dette fungerte godt.
Hensikt: Styrke relasjonene og skape møteplasser for
ungdom i Vaajma regionen.
Dette pågår fortløpende ved kontakt.

Edith Valfridsson
Delprojektledare
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Delprojekt Ekonomisk tillväxt
Periodrapport 2 Ekonomisk Tillväxt, regionprojekt Vaajma
Period: 2012-04-01–2012-08-31
Delprojektets mål:
 Utveckla näringslivet inom regionen.
 Kartlägga befintliga företags behov, bygga nätverk för samarbeten och verka för ökad
tillgång till boenden för nyskapade arbetstillfällen.
 Tillsammans med de lokala turistorganisationerna i regionen bilda Destination Vaajma som
ska öka samarbetet mellan turistföretag, utveckla och paketera turistprodukter,
marknadsföra och sälja utbudet på norsk, svensk och även europeisk marknad.
 Utveckla entreprenörskapet, främst ungdomar genom konceptet ”Sommarlovsentreprenör”.
 Verka för en utbyggnad av bredband/fibernät i hela regionen samt även en förbättrad
mobiltelefontäckning.
Delprojekts organisation:
Delprojektet har 100 % tjänst i projektledning samt en arbetsgrupp med 4×10%, medfinansieras av de
deltagande kommunerna. Det är Anna Gillgren, Strömsund, Kjell Urdshals, Lierne, Anna-Carin
Svedén, Krokom och Frank Turismfrågorna är en viktig del och där har vi en referensgrupp som
finansieras genom köp av deras tjänster. Den består av turistföretagare från Vaajma Ola Sundqvist,
Jormvattnet, Kent Mikkelsen, Røyrvik, Roy Inge Bergli, Kvelia och Anneli Åman, Krokom.

Aktiviteter
Styrgruppsmöte

Beskrivning
10/5 och 23/8

Projektledarmöte
Arbetsgrupps möte
Referensgrupps möte Vaajma
Sommarlovsentreprenör

3/5, 5/6
23/4 och 23/5
23/4 och 31/5
Målsättning; Utveckla
entreprenörskapet, främst ungdomar
genom konceptet
”Sommarlovsentreprenör”. För att
marknadsföra konceptet till ungdomarna
genomfördes en turné bland
högstadieskolorna 29/5 Stortangen skola,
Cederbergsskolan. 30/5 Røyrvik skola och
31/5 Frostviksskolan.
Efter att ha mottagit anmälningarna
beslutade vi att genomföra
uppstartsveckan i Sörli, detta gjordes 2628/6.
Ungdomarna har under sommaren drivit
sina verksamheter med tillgång till
handledare hela sommaren.
Avslutningsdag med redovisning 17/8 i
Sörli.
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Kostnad

Licensavgift och
deltagaravgift i
konceptet
sommarlovsentreprenör.
Försäkring för
ungdomarna.
Lokal, fika, mat.
Resor.
Startkapital till
entreprenörena.
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Inför uppstarten har vi arbetat för
samarbetet mellan ungdomarna och det
befintliga näringslivet. NTE, Sørli bygg
och Lierne neringssellskap delade ut
startstipendier till ungdomarna.
Lierne tre ställde upp med en föreläsning
om sina erfarenheter med företaget och
Grong sparebank utbildade ungdomarna
inom ekonomi.
Pe-Torsa seminariet

Målsättning: Produktutveckling av
reseanledningar.
Vi tillsatte en arbetsgrupp som
tillsammans tog fram idéerna till ett
seminarium som sen utvecklades till ett
program, bokning av talare och deltagare.
Möten hölls; 20/4, 30/5, 20/6, 21/8.
Seminariet genomfördes den 23/8 med ca
90 deltagare. Programmet fick bra respons
men utvärderingsmötet har inte
genomförts än.
Projektet ställde upp med personal som
arbetade med praktiska delar av
seminariedagen.

Arbetstid och
eventuella underskott.
Utverderingen är inte
genomförd ännu.

Guideutbildning

Målsättning; Produktutveckling av
reseanledningar.
Vid utvecklingsarbetet framkom att
bristen på guider i området hämmar
utbudet av säljbara turistisa upplevelser.
Referensgruppen har tagit fram program
för en guidedag i varje
kommun/kommundel.
Utbildningsdag i Frostviken genomfördes
17/6 med tre deltagare.
Lierne beslutade att använda sin dag till
att göra ett guidematerial som kan
användas av flera.

Arbetsgruppens tid för
framtagande av
program.

I ett initiativ från Tillväxt Frostviken vill
man föra frågan om guidebristen vidare
och ansöka om att få driva en
fjällguideutbildning. Vi i regionprojekt
Vaajma stöttar idén eftersom den går helt i
linje med det som vi arbetar för.
Entreprenörskap, guideförsörjning och
utbildning på plats i Vaajma.
Vi ställer upp med arbetstid för att skriva
punkt 1-2 i ansökan som också bygger på
det arbete som vi tidigare gjort i projektet.

Mall lägesrapport ver 1.2 20091009

Resa och matkostnader.

Program för
Europeiskt territoriellt samarbete
2007-2013
www.interreg-sverige-norge.com
Marknadsföring, paketering
och profilering.

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

Målsättning; Att bygga varumärket
Vaajma internt och externt.
Vi vill vara en del av turismutvecklingen i
regionen för att känna av vad näringslivet
och befolkningen vill ha hjälp att utveckla.
Vi deltog därför på Ansättfjällens årsmöte
7/6,
Workshop för Strömsunds kommuns
arbete med turismpolitiska programmet
4/5.
I vårt arbete med paketering hölls ett möte
den 7/6 med företag som vill utveckla
bröllopsresor. Det var Tre stårsan,
Bluelake Scandinavia, Fjällgården i
Åkersjön och Turistkompaniet som deltog.

Kurtax utveckling och
uppföljning

Målsättning; Att införa en frivillig
avgift som kan användas som
finansiering av mervärden på en
destination. Utsmyckning, kulturinslag,
skidspår, vandringsleder m.m.
Fortsatt utvecklingsarbete i Røyrvik och
Lierne.
Information har hållits på Ansättfjällens
årsmöte och på styrelsemöte med den nya
föreningen Tillväxt Frostviken.

Bredband och mobiltelefoni

Målsättning; Verka för en utbyggnad
av bredband/fibernät i hela regionen
samt även en förbättrad mobiltäckning.
Vi hade ett första möte med en konsult
inom fiberutbyggnad, Per Sundin, den
19/5. Han kunde hjälpa oss att reda ut
vissa begrepp inom området och även
beskriva hur vi kan gå tillväga för att
påverka fiberutbyggnaden i regionen.
Arbetsgruppen får uppgiften att kartlägga
behovet av bredband i näringslivslokaler,
samlingslokaler och hushåll.
För att öka kunskap inom området både
tekniskt och tillvägagångssätt vid
utveckling arrangerar vi en seminariedag i
Nordli den 28/6. Deltagare;
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Målsättning; Att vi under
projektperioden ska öka
nettoinflyttningen till Vaajma.
Vi deltog på ett inflyttar seminarium på
Gardemoen 24-25/4
Många bra exempel på hur olika
kommuner arbetar med marknadsföring,
inflyttning och uppföljningsarbete.
Resultatet blev en idéskiss till
inflyttarprogram som fördes vidare till
huvudprojektet och styrgruppen.

Avvikelser från projektplan;
Vårt mål vara att nå 20 deltagande ungdomar på sommarlovsentreprenör. Vi fick 9 deltagare och kan
i alla fall notera att det är mer än en fördubbling mot förra året.
Guideutbildningen uteblev i tre av fyra kommuner. Vi hade höga förhoppningar om deltagande men
så blev det tyvärr inte. Program från de planerade dagarna finns kvar och kan återanvändas vid fler
tillfällen. Vi tar beslut senare om vi ska göra ett nytt försök till våren.
Kurtax har inte införts i alla kommuner än. Frostviken håller på att bilda en ny organisation och den
måste finnas på plats innan man är beredd att ta tag i arbetet med Kurtax.
Boende finansiering, drivs till stor del av huvudprojektet. Där kan vi bara konstatera att Røyrvik och
Lierne inte blev två av de kommuner i Norge som ingår i försöksordning med boligfinansiering.
Huvudprojektet för frågan vidare.

Anna Jonasson, delprojektledare
Ekonomisk tillväxt

Delprojekt Information
Projektets verksamhet/aktivitet i perioden och deras kostnader
I informationsgruppen har vi under perioden arbetat med tidningen Vaajma, hemsidan vaajma.se,
Vaajma: s nyhetsbrev och Facebooksida. Vi har beslutat att i varje nummer av tidningen ha ett
specifikt tema att fokusera på. På grund av semestertiden beslutades att ställa in nummer 4 av
tidningen Vaajma och istället fokusera på nyhetsbrevet och ett med innehållsrikt nummer 5 av
tidningen.
När det gäller hemsidan så har vi under perioden köpt ett formulär för 900:- exkl. moms för att
digitalisera ”Mitt Vaajma förslag”-blanketten. Med det kommer vi kunna ta emot förlag direkt via
datorn och förhoppningen är att detta ska underlätta för allmänheten och göra att vi får in fler
förslag.
Målen framöver är att fortsätta utveckla tidningen Vaajma och nå fler människor. Tidningen Vaajma
ska fortsatt lyfta fram viktiga frågor kring gränshinder och ökat samarbete i gränsfjällen och skapa
debatt kring dessa ämnen.
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Projektet har under perioden också haft ett samarbete med Interreg projektet Information och
Nyheter över gränsen som inneburit att de bidragit med spännande material till tidningen Vaajma.
De har även betalat tryckkostnaden för de 4 sidorna i tidningen de använt.
Tid- och aktivitetsplan
Det har under perioden varit vakanser på positionerna i Røyrvik och Lierne.
Under perioden har det arbetats många fler timmar än vad som är beslutat, något som delvis berott
på personalbristen i Røyrvik och Lierne . Den ökade arbetstiden har dock inte medfört några ökade
kostnader för projektet.
Erika Selander, Vik. Delprojektledare

3.a Tid och aktivitetsplan
Hur fortlöper projektet i relation till den beslutade projektplanen kostnads- och verksamhetsmässigt. Om
förändring skett kommentera avvikelserna1.
3.b Projektet största och viktigaste aktiviteter (godkända enligt beslut
och tidsplan) samt deras genomförandegrad.
Aktivitet 1. Projektledning
Aktivitet 2. Kontakt med FoU m.fl
Aktivitet 3. Gränshinder
Aktivitet 4. Inflyttarprogram
Aktivitet 5. Pilotåtgärder
Aktivitet 6. Destination Vaajma
Aktivitet 7. Bostadsfinansiering
Aktivitet 8. Fibernät och mobiltelefoni
Aktivitet 9. Småskalig matproduktion
Aktivitet 10. Konkreta etableringar
Aktivitet 11. Distansundervisning
Aktivitet 12.Valfrihet av skola
Aktivitet 13. Entreprenörskap i skolan
Aktivitet 14. Etablera gemensam Hälsocentral
Aktivitet 15.Gemensamt intagningsråd, hälsa/sjukvård
Aktivitet 16. Samarbet om tjänster inom vården
Aktivitet 17.Ungdomarbete
Aktivitet 18. Information

Start-datum
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01
2012-01-01

Slutdatum
2014-08-31
2014-08-31
2014-08-31
2013-12-31
2014-08-31
2014-08-31
2013-12-31
2014-08-31
2014-08-31
2012-06-30
2014-05-31
2014-08-31
2013-12-31
2014-08-31
2014-08-31
2014-06-30
2014-08-31
2014-08-31

Andel (%)
genomfört
25
25
50
20
0
20
100
25
10
100
40
100
50
0
35
50
25
25
0
0
0

4. Indikatorer.
För att mäta en del av Interreg-programmets effekter har ett antal indikatorer fastställts. För varje enskilt
projekt har i beslutet angivits vilka dessa är och vilket utfall som förväntas. Fyll i tabellen nedan och
kommentera indikatorerna och utfallet hittills i textrutan.
1

En eventuell begäran om förändring av projektet anges under punkten 8. Observera att avvikelser från beslutet
om stöd avseende verksamhet, aktiviteter och budget m.m. måste anmälas till sekretariatet/förvaltande
myndighet och beviljas innan de får genomföras.
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Projektet kommer att redovisa dessa indikatorer i periodrapport 3 (1 okt – 31 dec 2012).

Hittills uppnått resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller
(B) Attraktiv livsmiljö. Notera att indikatorer både för A och B kan förekomma i ett
projekt.

Antal
enligt
projektbeslut

Hittills
sedan
projektstart

Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet.
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet.
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet.
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i projektaktiviteter.
Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i projektaktiviteter.
Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter.
Resultat indikatorer
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja.
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder.
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik.
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet.
(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet.
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster.
(B) Etablerade institutionella samarbeten.
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling.
5. Arbetet med de horisontella kriterierna
Beskriv vilka aktiviteter som genomförts inom områdena Bättre miljö, Jämställdhet/likestilling och Ökad
mångfald och integration.

6. Informationsinsatser och skyltning av projektet
Till läges/statusrapporten ska bifogas eventuella trycksaker, annonser, inbjudningar, pressklipp, filmer och
annan information som visar hur intressenter och allmänhet fått kännedom om projektets verksamhet och
finansiering från EG:s regionala utvecklingsfond i överensstämmelse med de allmänna villkoren för stödet.

7. Viktiga frågor för genomförandet
Viktiga frågor som ska hanteras av ledningen för projektägarna eller styrgrupp för projektet inom nästa
redovisningsperiod.
Intern och extern förankring/profilering av region Vaajma och utveckling av destinations Vaajma.
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8. Frågor till sekretariatet/stödgivaren
Eventuella frågor om projektets genomförande exempel förändringar av kostnadsbudget, tidsplan eller andra
förändringar av projektet. Observera att avvikelser från beslutet om stöd måste anmälas till
sekretariatet/förvaltande myndighet innan de genomförs.
I detta läge finns inga avvikelser från vare sig budget eller aktiviteter.

9. Information om viktiga aktiviteter i nästa redovisningsperiod
Viktiga aktiviteter som ska genomföras inom nästa redovisningsperiod (inom ramen för det redan fattade beslut
om stöd).
Uppföljning av ekonomi, periodrapporter och att aktiviteterna håller budget och tidsramar. Speciellt
fokus riktas mot bevakningen av Nordiska ministerrådets behandling av gränshinder samt remissvar
för bildande av en pilotregion. Vidare kommer styrgruppen att lägga stort engagemang i
fiber/bredbandsetablering i regionen. Ungdomskonferensen den 19 oktober är en viktig för att skapa
engagemang bland ungdomar i regionens skolor.
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Lägesrapporten ska alltid skickas in skriftligen tillsammans med ansökningarna om utbetalning. Den
ska vara undertecknad av både svensk och norsk projektansvarig kontaktperson och/eller
projektledaren2 .
Den svenska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport ska skickas till
Länsstyrelsen Jämtlands län, Interreg Sverige-Norge
Nationella kontrollanten
831 86 Östersund.
Den norska ansökan om utbetalning, inklusive lägesrapport, ska skickas till det huvudsekretariat som
handlagt ansökan.
Rapporten bör samtidigt E-postas (som skannat dokument inklusive namnteckningar) till förvaltande
myndighet på adress interregrapport.jamtland@lansstyrelsen.se. Av meddelandet ska framgå vilket
projekt som avses genom att markera typ av rapport (läges- eller slutrapport) samt rapportens
ordningsnummer, projektnamn och diarienummer. (Andra versioner än den som skickats in skriftligen
får aldrig skickas in via E-post). Rapporterna kan senare till sin helhet komma att läggas ut på Internet
t.ex. i en projektbank.
Underskrift
Undertecknad försäkrar att:
uppgifter som lämnas i rapporten, inklusive bilagor/vedlägg, är riktiga och att eventuella kopior av handlingar
som bifogats rapporten stämmer överens med originalen.
Samtidigt medges att:
all personinformation som finns i rapporten får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial.
övrig information om att projektet fått stöd, om projektets aktiviteter, resultat, kostnader m.m. samt att hela eller
delar av läges- och slutrapporter får publiceras på Internet och i annat informationsmaterial.
Datum
Ort
Datum
Sted
2012-09-30
Strömsund
2012-09Nordli
30
Organisation
Organisasjon
16-12000-2486
872 179 936
Svensk projektansvarig kontaktperson eller
Norsk prosjektansvarlig kontaktperson eller
projektledaren2
prosjektleder2
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Tommie Jirhed
Kjell Schive

2

Under förutsättning att projektledaren har en formell rätt att företräda stödmottagarna avseende
projektrapportering
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