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AKTUELLT I MITTNORDENKOMMITTÉN
ProMidNord - Hållbar Utveckling i Mittnordenregionen
Projekt inom Interreg IIIB Östersjön –program godkändes
Gemenskapsinitiativet Interreg III handlar om att utveckla
samarbetet över nationsgränserna och Europeiska kommissionen beviljar stöd åt projektinitiativ ur Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF).
Mittnordenkommittén (MNK) bearbetade en Interreg IIIB -ansökan, med titeln ”Hållbar Utveckling i Mittnordenregionen”
och projektet godkändes.
Projektets huvudmål är att utveckla och marknadsföra MNK –
potentialen, baserad på naturresurser och miljökvalitet:
1) att förstärka det transnationella samarbetet inom MNK, såväl politiskt som genom samarbete mellan regionala centrumen, universitet och naturpark
2) att förstärka kunskap och konkurrensförmågan inom miljösfären
3) att utveckla MNKs naturresurser till hållbar energiproduktion
4) att engagera ungdomar i att förbättra framtidsutvecklingens villkor
5) att med hjälp av kulturen förstärka identitet
Tillsammans ska dessa aktiviteter bidra till en hållbar utveckling, och även förstärka
BSR (BalticSeaRegion) och EU. Viktiga kommunikationsutvecklingar skall utarbetas i
samarbete med det pågående NECL -projektet.
Kommitténs ordförande, utvecklingsdirektör Martti Ahokas
från Mellersta Finlands förbund, betonar att projektets utfall
är synnerligen betydande för kommitténs framtida
verksamhet.
Projektets sammanlagda budget är ca 3 miljoner euros. Det
treåriga projektet ska startas i augusti 2004, med ett
uppstartsmöte mellan alla partners och arbetsgrupper.
Leadpartner i projektet är Landstinget Västernorrland, övriga
26 partners innebär en bred representation av såväl
regionala som näringslivs- och kommunala aktörer (bl. a
landsting, landskapsförbund, utvecklingsbolag, miljöcentrum,
energikontor).
En sammanfattning av projektet finns på
Mittnordenkommmitténs webbsidor, under titeln ”Aktuellt”: www.mittnorden.net
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Mittnordenkommitténs vårmöte
diskuterade nya vindar inom
regionalpolitiken
Kommitténs vårmöte 2004 hölls 10.-11. maj
i Jyväskylä Finland.
Riksdagsledamot, ordförande av Jyväskylä
stadsmäktige, professor Kalevi Olin
presenterade Jyväskylä stads
välkomsthälsning.
Statssekreterare Risto Volanen från
statsrådets kansli hade inbjudits till
vårmötet för att ge en blick på dagens
regionalpolitik i Finland. I sitt anförande tog
Volanen fram bl. a begreppet demografisk
utmaning, vilket sammanhänger med
regeringens sysselsättningsmässiga - och
regionala målsättningar.

Statssekretare Risto Volanen fick som tack av sitt
anförande boken ”Helgonet i Nidaros, Olavskult i
Norden” av kommitténs ordförande Martti Ahokas

MNK-ledamöter diskuterade även Botnia Midnordic -propositionen (se följande nyhet)
och fick uppdaterad information om ProMidNord –projektet.
Mittnordenkommittén håller sitt höstmöte 16.-17.november 2004 i Sundsvall.

Västra Finlands Allians/WFA –landskaps framställning om framtida
Interreg-program – Botnia Midnordic
Gemenskapsinitiativet Interreg III som genomförs
programperioden 2000-2006 handlar om att utveckla
samarbetet över nationsgränserna.
WFA anser det vara viktigt att det framtida Interreg IVprogrammet erbjuder alla regionens landskap möjlighet att
delta i fullödig utnyttjande av programmet.
Västra Finlands Allians lägger fram en proposition, gällande
mellersta delarna av Norge, Sverige och Finland, att det vid
EU:s framtida programperiod utformas ett nytt program för att
stöda regional utveckling och planering på regionen.
Programmet går med arbetsnamnet Interreg Botnia
Midnordic.
Programområdet skulle innebära följande regioner: WFA
landskap, Mellersta Österbotten, Norra-Savolax, SödraSavolax, Norra Karelen, Södra Karelen, Karelska
Republiken, Leningrad Oblast och St.Peterburg Regionen, MittSverige och MidtNorge.
Kommitténs ordförande, utvecklingsdirektör Martti Ahokas presenterade propositionen
vid kommitténs vårmöte i Jyväskylä i början av maj.
Redogörelsen av propositionen diskuterades som anvisning till beredningsgruppens
närmare beredning och ställningstagande.
Propositionen skall vidarebefordras till nationella regeringar och Komissionen.
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Mittnordisk Industrimässa 9.11.2.2005
Jämtlands Landsting har tagit initiativ till att
arrangera den första Mittnordiska Industrimässan i Östersund 9.-11.2.2005.
Mittnordenkommittén kommer att
delfinansiera mässan.
Koordinatorn av mässan, Sten Wennerklev
från Z-Group, har presenterat mässidén vid
informationstillfällen i Tröndelag, Norge och i
Jyväskylä, Finland.
Mässan är riktad till småindustriföretag.
Projektkoordinator Sten Wennerklev (till vänster)
Till programmet har det planerats också högoch Jämtlands läns näringlivschef Sten Jonsson
aktuella seminarier, kring teman innovation/tillväxt, presenterade mässidén i Jyväskylä i mitten av april.
marknadsföring och industridesign.
Mässan planeras att arrangera vartannat år, i olika städer och länder i Mittnorden.

NECL - North East Cargo Link
är ett projekt som drivs av privata och
offentliga intressenter i Finland, Sverige,
Norge och Ryssland. NECL arbetar aktivt
med att utveckla och marknadsföra nya,
snabba och säkra intermodala
transportlösningar över Mittnorden, från
Ryssland över Mittnorden till England och
vidare till kontinenten. Mittnordenkommittén
delfinansierar projektet och är medlem i
NECLA. Dagens läge i NECL blev
presenterad vid kommitténs vårmöte och
projektet ansågs fortskrida med planerad
intensitet samt schema.
Aktuella upphandlingar i NECL:
NECL har beslutat göra följande utredningar:
1) En utredning över det nuvarande godsflödet i transportkorridoren i Mittnorden.
2) En marknadsundersökning i fråga om potentiella godsmängder/godsflöden. Den
framtida strukturen och omfattningen av godstransporterna skall också utredas.
3) En inventering av operatörer, speditörer m.fl . inom transportnäringen i Mittnorden.
4) Utvecklingsarbetet för att konstruera en modell för en Internetportal som skall ge
marknadens aktörer tillgång till transporttjänster i korridoren samt därtill fungera som ett
business-to-business verktyg.
Tilläggsinformation: www.necl.se
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St.Olof i Mittnorden –utställning
Olav Haraldson har satt spår i vår tidiga
medeltid lite varstans i Norden. Olav var en
berest viking som levde i brytningstiden mellan
hedendom och kristendom. I hela Norden finns
kyrkor och platser uppkallade efter Olav. S:t
Olof var bl.a. sjöfararnas helgon. Han finns
avbildad i flera medeltida målningar och
skulpturer och har en yxa som attribut.
Utställningen "S:t Olof i Mittnorden" berättar
om myter och fakta.
Den ambulerande utställningen har vandrat
mellan olika platser där S:t Olof har lämnat
historiska spår i Norge, Sverige och Finland i
Mittnorden.

EKOSEMINARIET 28.7.2004 i St.Michel
Kunskaper rostar om dom inte näras. Inhämta nya
kunskaper på Ekoseminariet.
Vid den finska lantbruksmässan Farmari, som
arrangeras i St. Michel sommaren 2004, hålls det 28.7.
ytterligare ett Nordiskt seminarium kring ekologisk
matproduktion.
På programmet aktuell information för företagare,
forskare, rådgivare och undervisare. MNK
delfinansierar seminariet.
www.farmari.net/svenska.html

Mittnordisk Filmfest 30.9.-3.10.2004
30.9.-3.10. arrangeras de årliga mittnordiska kulturdagarna. I år hålls de under temat
Film i Trondheim.
Mittnordisk Filmfest ska bli en mötesplats för alla filmintresserade. På festen kan man
se film producerat huvudsakligen i Mittnorden, och man kan möta kolleger och andra
filmintresserade. Här kan man se film, diskutera film och njuta av en
gemytlig stämning i en stad som varmt välkomnar sina besökare.
Under kulturdagarna delas ut de årliga kulturpriserna, den ena till en
etablerad kulturutövare/grupp som har markerat sig inom Mittnorden
och den andra prisen är avsett till en yngre utövare.
Mittnordenkommitténs kulturgrupp utarbetar arrangemanget.
Ytterligare information: www.filmfest2004.net
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"Vägar mellan folk" -skolprojekt
I projektet ”Vägar mellan folk” genomförs
det även ett eget skolprojekt där skolklasser i Jämtland och Verdal deltar.
Målet är att skapa intresse för gemensam
nordisk historia genom att ge skolklasser
möjlighet till att ha kontakt med varandra
och besöka varandra.
Skolåret 2003-2004 var det klass 8A från
Verdalsøra Ungdomsskole och klass 7G
från Parkskolan Österund som arbetade
Elever från klass 8A Verdalsøra Ungdomsskole utarbemed Mittnordisk historia och besökte varandra. tade en utställning som de presenterade på Stiklestad
Skolklassutbyte ska genomföras även
den 12. maj.
under skolår 2004-2005.

”Vägar ut i Norden” -konstprojekt
Projektet syftade till att bygga ett nätverk mellan
konstnärer, konstnärsverkstäder och konstorganisationer i Mittnorden, och genom dessa kontakter
utöka samarbetet inom bildkonstområdet.
Utställningsverksamhet har använts som ett
arbetsverktyg. Sex utställningar inplanerades
under projekttiden, två i varje land.
Ytterligare information på projektets egna wwwsidor: www.mittnorden.net/artproject
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Miljö- och uppväxtarbetsgruppernas arbete startades
MNKs nya arbetsgrupper miljö- och uppväxt hade sina konstituerande möten den 9.
juni. 2004. Den framtida verksamheten kommer att präglas i stort sett av Interregprogrammets innehåll. Sammansättningen kommer att bestå av representanter från alla
regioner inom Mittnordenkommittén. Gruppernas sammansättning för tillfället:
Miljöarbetsgruppen: Jan Yngvar Kiel (Sør-Trøndelag), Sigurd Kristiansen (NordTrøndelag), Gunnar Fackel (Jämtland), Anni Panula-Ontto-Suuronen (Södra Savolax),
Marika Ryyppö (Mellersta Finland).
Uppväxtarbetsgruppen: Johan Solheim (Nord-Trøndelag), Karen Havdahl (SørTrøndelag), Markku Suortamo (Mellersta Finland).

Mittnordenkommittén i nätet
Mittnordenkommitténs webbsidor har utarbetats och förnyats: uppdaterad information
finns numera på svenska, finska och
engelska.
Sidorna innehåller bl.a:
- information om kommittén i övrigt
- regionerna inom MNK
- kontaktinformation
- arbetsgrupperna
- projektinformation
- MNK kalender
- pressmeddelanden och övrig aktuell
information

Kolla webbsidorna www.mittnorden.net

Mittnordenkommitténs kansli har flyttat från Sör-Tröndheim, Norge till Jyväskylä, Finland, p g a att åren 2004-2005 håller Mellersta Finlands förbund ordförandeskapet och
kanslifunktionerna efterföljer detta.
Kontakta oss gärna om du har frågor, funderingar eller förslag.

Mittnordenkommitténs kansli
Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Finland
Kanslichef Eeva-Liisa Koivumäki
tel. +358 14 652 110, e-post. eeva-liisa.koivumaki@jykes.fi
Kommittésekreterare Virpi Heikkinen
tel. +358 14 652 217, e-post. virpi.heikkinen@jykes.fi
Internet: www.mittnorden.net
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