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Förord

CERUM har fått i uppdrag att utvärdera Interreg-projektet”Virtual Educa-
tional Environment MittSkandia”. Uppdragsgivare är projektkoordinatorn
Ove Lundberg och projektägaren Institutionen för Ekonomisk historia vid
Umeå universitet. Projektet handlar om att stärka småföretagens kompetens-
utveckling genom att nyttja samverkande kompetens i två länder. Projektstra-
tegin bygger på att se lärcentra som en viktig del i den framtida
kompetensförsörjningen inom MittSkandia-området (Västerbotten och Hel-
geland). Man vill bl.a. utveckla en modell för hur lärcentra skall organisera
efterfrågan och utbud av kompetensutveckling, binda samman områdets lär-
centra i ett nätverk, utveckla IT-pedagogik och genomföra några kompetens-
utvecklingsinsatser.

Utvärderingen genomförs i två steg. Denna rapport är en halvtidsutvärde-
ring för att analysera genomförandet av projektet. Avsikten är ta fram posi-
tiva och negativa erfarenheter från genomförandet samt att komma med
förslag på förändringar i projektet. Nästa steg blir att utvärdera projektet i sin
helhet efter projekttidens utgång den sista december 1999.

Ett stort tack riktas till alla personer som ställt upp för intervjuer och
enkäter.

Umeå i mars 1999

Erik Sondell
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1 Inledning

Europeiska unionens Interreg-program startade 1990. Det viktigaste målet
med Interreg IIA är att skapa samhörighet och samverkan (cohesion) mellan
angränsande områden som ligger åtskilda av nationsgränser. Interreg IIA syf-
tar också till att skapa en generell utveckling i gränsregioner. Interreg-pro-
grammet Kvarken-MittSkandia godkändes av EU-Kommissionen i juli 1996.
Programmets genomförande inleddes i augusti 1996. Programmets mål är att
öka samhörighet och samverkan inom Kvarken-MittSkandia och därigenom
skapa tillväxt, avlägsna eller minska hinder för utveckling samt medverka till
ett kretsloppstänkande och hushållning med miljö- och naturresurserna. Pro-
gramstrategin går ut på att genom ett gränsregionalt samarbete som vidgar
det geografiska fältet för olika aktiviteter förbättra regionens socioekono-
miska och kulturella villkor. Programmet förverkligas genom två insatsområ-
den och sex åtgärder samt ett tekniskt stöd för administrationen av
programmet. En av åtgärderna heter Förbättrad kompetens och sysselsätt-
ning. Ursprungligen var det två separata åtgärder som har slagits ihop. Målet
med åtgärden är bl.a. att erbjuda ett gemensamt kompetensutbud i området
och att komplettera sysselsättningsåtgärderna i de nationella målprogram-
men. Den förväntade effekten är ett större utbud av kompetenser med kring-
effekter i form av ny företagsamhet, högre grad av samordning och
samarbete inom hälsovårdsorganisationer och myndigheter samt minskad
arbetslöshet bland ungdomar och kvinnor.

12 projekt har startat inom denna åtgärd. Denna rapport är en halvtidsut-
värdering av ett av dessa projekt, Virtual Educational Environment
MittSkandia (VEE MittSkandia). Projektet vill genom att nyttja en samver-
kande kompetens i två länder stärka småföretagens kompetensutveckling.
Strategin bygger på att se lärcentra som en viktig del i den framtida kompe-
tensförsörjningen inom MittSkandia-området. Man vill bl.a. utveckla en
modell för lärcentra att organisera efterfrågan och utbud av kompetensut-
veckling, binda samman områdets lärcentra i ett nätverk, utveckla IT-pedago-
gik och genomföra några kompetensutvecklingsinsatser. Projektet består av
fyra delar och genomförs i tre faser, utvecklingsfasen, genomförandefasen
samt en avslutande försöks- och utvärderingsfas. Denna halvtidsutvärdering
utvärderar genomförandefasen och försöks- och utvärderingsfasen i tre av
delprojekten. Utvärderingen behandlar den svenska delen av projektet.

I området Kvarken-MittSkandia finns de båda gränsregionala samarbets-
organisationerna Kvarkenrådet (etablerat 1972) och MittSkandia (etablerat
1988). Kvarkenrådet verkar för gränsregionalt samarbete mellan Västerbot-
tens län, Örnsköldviks kommun och Österbotten, Mellersta Österbotten och
Södra Österbotten. MittSkandia verkar för gränsregionalt samarbete mellan
Västerbottens län och Helgeland. Området Kvarken-MittSkandia innehåller
fem barriärer (figur 1), som Interreg-programmet försöker överbrygga:
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FIGUR 1 Barriärer i Kvarken-MittSkandia. Språkbarriärer (tjocka streck) och fysiska barriärer (tunna
streck). Källa: Mariussen, Sondell & Wiberg, Utvärdering av Interreg IIA Kvarken-MittSkan-
dia. Utkast till halvvägsrapport, Nordlandsforskning arbeidsnotat nr 1008/98, Bodö, 1998. 

• Tre fysiska barriärer: Den del av Bottniska viken som kallas Kvarken,
de stora avstånden genom glesbygden i Västerbottens län samt Fjäll-
kedjan mellan Sverige och Norge.

• Två språkbarriärer: Den svensk-finska som är en språkbarriär mellan
två helt skilda språkgrupper och som skär genom de österbottniska
landskapen. Den norsk-svenska som avser två tämligen lika språk och
som följer nationsgränsen/fjällkedjan.

Projektet VEE MittSkandia försöker öka tillgängligheten till utbildning för
företag och offentlig sektor. Här är avståndet är en barriär och det gäller både
det fysiska avståndet, mätt i antal kilometer till utbildningsanordnare och
mellan företagen i området samt det ”socioekonomiska” avståndet, dvs.
behov av, inställning/attityder till och ekonomiska förutsättningar för kom-
petensutveckling. Språket är inte något problem i MittSkandia-samarbetet.
Däremot kan skillnader i ländernas företagskulturer påverka utgången av
projektet.

Syftet med halvtidsutvärderingen av projektet är att bedöma projektets
genomförandeprocess genom att studera målsättningar och resultat, att ana-
lysera programmets genomförande, samt att studera de gränsregionala aspek-
terna i projektet och att med dessa analyser som grund komma med förslag
på förändringar i projektet. Halvtidsutvärderingen bygger på en analys av
projektbeskrivningen och bakgrundsmaterial, på intervjuer med projektäga-
ren, projektledare och ansvariga vid lärcentra, samt på en enkät till deltagande
företag. Denna rapport består av sju avsnitt. Nästa avsnitt beskriver projekt.
Därefter följer fyra analysavsnitt. Ett avsnitt bedömer hur genomförandet av
projektet har fungerat. Ett avsnitt värderar effekter hittills i förhållande till
målsättningar. Ett avsnitt studerar aktörernas erfarenheter hittills av projek-
tet. Ett avsnitt analyserar den gränsregionala effekten. Avslutningsvis presen-
teras våra sammanfattande slutsatser och rekommendationer.



Beskrivning av projektet Virtual Educational Environment MittSkandia (VEE)

9

2 Beskrivning av projektet Virtual 
Educational Environment MittSkandia 
(VEE) 

2.1 Bakgrund

Projektet har sin bakgrund i planeringsarbetet för ett större nordiskt projekt
inom lärcentra-området i Stockholms län och Västerbottens län i Sverige,
Sogndal och Tromsö i Norge samt Österbotten i Finland. Planeringsarbetet
ägde rum under perioden juni 1996 till juni 1997 och inriktade sig på att utar-
beta projektinnehåll, finna finansiering samt utveckla pilotprojekt. Det
utvecklades i två steg där det första steget innebar formulering av syfte och
handlingsplan samt utformning av pilotprojekt. Det andra steget handlade
om att knyta samman de deltagande regionerna med gemensamma frågeställ-
ningar. Syftet blev att upprätta ett nordiskt FoU-projekt som utvecklar, testar
och utvärderar modeller för behovsstyrd kompetensutveckling riktad mot
individer, företag och samhälle med hjälp av nya pedagogiska modeller och
modern informationsteknik.

Av finansieringsskäl, bl.a. beroende på att det tänkta geografiska området
ingick i olika stödområden, gick det inte att sy ihop hela projektidéen under
ett gemensamt projekttak. Istället blev det tre separata projekt av de pilotpro-
jekt som lyckades lösa finansieringsfrågan. Ett projekt, det s.k. SMEK-pro-
jektet, som bedrivs i samverkan mellan Stockholms län och Sogndal, Norge
och med stöd genom Mål 4, handlar om att utveckla modeller för hur småfö-
retagen skall kunna erbjudas kontinuerlig kompetensutveckling genom lär-
centra. De två andra projekten, VEE MittSkandia och VEE Kvarken (som
båda bedrivs genom stöd från Interreg Kvarken-MittSkandia) är likartade
och kan betraktas som systerprojekt. De syftar till att utifrån ett lärcentraper-
spektiv utveckla och testa modeller för kompetensutveckling i respektive
regioner. VEE MittSkandia bedrivs mellan Umeå Universitet, Högskolan i
Nesna och lärcentra i tre kommuner i Västerbotten samt i fyra kommuner i
Helgeland, Norge. VEE Kvarken bedrivs mellan Umeå universitet, universi-
tetsenheter i Vasa och lärcentra i tre kommuner i Västerbotten samt två kom-
muner i Österbotten, Finland.

2.2 Projektbeskrivning

Projektets syfte är att utifrån ett lärcentraperspektiv och med hjälp av nya
pedagogiska modeller och modern informationsteknik utveckla, testa och
utvärdera modeller för behovsstyrd kompetensutveckling riktad mot indivi-
der, företag och samhälle i MittSkandia-området.

Projektets strategi är att göra lärcentra till en viktig komponent för den
framtida kompetensförsörjningen inom MittSkandia-området. Det handlar
om att utveckla lärcentrets roller i en tänkt framtida kontinuerlig kompetens-
utveckling. Tänkbara roller för lärcentra är: som ”småföretagens utbildnings-
avdelning”, som intermediär mellan utbildningsanordnare och kund
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(individer, företag, offentlig sektor och organisationer) samt som en roll i
regional utveckling. VEE-projektet försöker också att arbeta gränsöverskri-
dande genom att samverka och utveckla ett kompetensutvecklingsnätverk i
MittSkandia-området. Man hoppas därmed att det gränsregionala kompe-
tensutvecklingssamarbetet skall leda till att:

• En gemensam infrastruktur (teknisk och organisatorisk) inom kom-
petensutveckling upprättas som gör det möjligt att bedriva utbildning
oberoende av var studenten och utbildningsanordnaren befinner sig.

• En stärkt regional kompetensförsörjning genom ökad samverkan vil-
ket skall leda till en ökad efterfrågan och ett ökat utbud.

• En ökad sysselsättning genom att höja utbildningsnivån i regionen,
vilket dels kan locka till sig nya företag och dels stärka befintliga före-
tags kompetensutveckling.

• Ett kompetensutvecklingsutbyte mellan länderna.

Projektet ska också genom några pilotprojekt besvara några frågeställ-
ningar rörande lärcentrafunktionen. Exempel på frågeställningar är:

• Kommunikation mellan lärcentra och kund(er) respektive utbild-
ningsanordnare (producent)

• Kommunikation med hjälp av IT

• Servicefunktion - relation mellan leverantör och kund

• Kompetensnivå hos lärcentrat

• Mäklarrollen

• Marknad/ekonomi, cost-benefit

• Lärcentrats roll vid kvalitetssäkring, inlärning och undervisning

Andra frågeställningar som projektet kommer att behandla är: hur etable-
ras behovsstyrd kompetensutveckling?, den transnationella och transkultu-
rella dimensionen i kompetensutvecklingen samt att finna nya pedagogiska
modeller med hjälp av informationsteknologi.

Projektets mål är att:

• Stärka småföretagens möjligheter till kontinuerlig kompetensutveck-
ling genom att regionens lärcentra etablerar en roll som ”småföreta-
gens utbildningsavdelning”.

• Utveckla en modell för organisering av efterfrågan och utbud inom
kompetensutvecklingsområdet, genom att lärcentra kan analysera
kompetensutvecklingsbehoven och diskutera behoven med utbild-
ningsproducenterna.
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• Bygga nätverk mellan befintliga och nya lärcentra i regionen till en
gemensam infrastruktur för kompetensutveckling och utbildning och
att på sikt skapa en ”MittSkandia akademi”.

• Utveckla och sprida pedagogik och informationsteknikanvändning i
nätverket, speciellt inom distansutbildningsområdet.

• Genomföra ett antal distanskurser samt på sikt även längre kompe-
tensutvecklingsprogram mellan lärcentra i MittSkandia-området.

• Sprida och genomföra gränsöverskridande forskningsaktiviteter mel-
lan deltagande länder.

• Bedriva erfarenhetsutbyte när det gäller främst kompetensutveckling,
men även transkulturella aspekter såsom kännedom om ländernas
företagsklimat och den offentliga sektorns miljö.

De olika delprojekten förväntas fortsätta utan ekonomiskt stöd efter pro-
jekttidens slut. De förväntade resultaten är bl.a. att:

• Ha etablerat ett fungerande nätverk 1999 som organisatoriskt och
tekniskt hanterar inventering, rekrytering, produktion och spridning
av kompetensutveckling inom MittSkandia-området. Nätverket för-
väntas därför ta fram behovsinventeringsmodeller och guidelines för
lärcentrapersonal när det gäller rekrytering av intressenter till kompe-
tensutveckling. Nätverket förväntas också att under projekttiden
genomföra 2-3 pilotkurser mot speciella målgrupper samt att 1999 ha
lagt fram en handlingsplan för längre (2-3 åriga utbildningar) kompe-
tensutvecklingsprogram riktade mot speciella nyckelområden.

• Projektet möjliggör kompetensutveckling hos 100-150 småföretag/år
genom att ett forum utvecklas som sprider medvetenhet om behovet
av kontinuerlig kompetensutveckling och att minst 3 kompetensut-
vecklingsinsatser genomförs riktade mot interregionala samverkans-
områden typ elektronisk handel och turism.

• Nätverket har en gemensam modell 1999 för spridning av forskning,
forskningsresultat och forskningsaktiviteter. Detta skall ske genom att
dels en arena skapas där forskning och samhälle knyts närmare och
där processen för att omvandla spetskunskap till nya produkter och
tjänster effektiviseras och att dels att 6-8 seminarier per år genomförs
med videokonferensteknik.

• Alla lärcentra i området 1999 har etablerat en servicefunktion för stu-
denter, lärare och producenter samt en utarbetad modell för hur lär-
centra skall utvecklas vad det gäller kompetensbehov hos
lärcentrapersonal, servicefunktionen, kommunikation mellan utbild-
ningsanordnare och kunder, informationsteknikanvändning, stöd i
inlärning och undervisning, marknadsföring och ekonomi samt kvali-
tetssäkring.
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FIGUR 2 Projektorganisation

VEE MittSkandia bedrivs mellan Umeå Universitet, Högskolan i Nesna
och lärcentra i tre kommuner i Västerbotten samt i fyra kommuner i Helge-
land, Norge. Projektorganisationen åskådliggörs i Figur 2. Projektkoordina-
tor är Ove Lundberg, Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet.
Det finns två projektledare som koordinerar verksamheten i respektive delre-
gion. I Västerbotten är det Ove lundberg och i Helgeland är det Ståle Sigers-
vold vid Högskolan i Nesna. Det finns också en styrgrupp med
representanter från respektive delregion.

2.3 Handlingsplan

Projektet avser att genomföra fyra delprojekt. Delprojekten genomförs i tre
faser, utvecklingsfasen, genomförandefasen samt försöks- och utvärderings-
fasen. Det sista delprojektet har skapats under projektets genomförande och
har därför en annan utformning. Projektet inleddes med en utvecklingsfas av
de olika delprojekten. I den fasen ingick också att utveckla och koordinera
alla lärcentra inom området. Det handlade dels om att samordna och organi-
sera deltagande lärcentra, dels om att få till stånd ett erfarenhetsutbyte samt
att utbilda lärcentrapersonalen.

Open distance group learning 

Detta delprojekt innehåller utveckling, test och utvärdering av pedagogiska
modeller för undervisning mellan flera samtidiga studiegrupper som är geo-
grafiskt åtskilda i tid och rum. Delprojektet kommer att dels koordinera och
etablera ett fungerande lärcentranätverk, dels genomföra ett antal pilotpro-
jekt/kurser som utnyttjar nya pedagogiska modeller.

I utvecklingsfasen (970701-980301) ingick att ta fram nya pedagogiska
modeller som med hjälp av informationsteknik stödjer sig på t ex gruppinlär-
ning samt att utveckla ett par pilotprojekt som skall utnyttja dessa modeller.
Utvecklingsarbetet skedde i samarbete mellan Högskolan i Nesna, Umeå uni-
versitet samt UNIKOM vid Tromsö universitet. I genomförandefasen
(980115-990331) ingår genomförande av ett antal pilotprojekt/kurser som-
bygger på nya framtagna pedagogiska modeller från utvecklingsfasen samt en
utvärdering av pilotprojekten. De pilotprojekt som skall genomföras är dels

Interreg-projektet
Projektkoordinator
Umeå Universitet

Helgeland
Projektledare:
Högskolan i
Nesna

Västerbotten
Projektledare
Umeå universitet

Ledningsgrupp
2 st/region
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kursen Kommunikationsteknik och samhällsförändring från Umeå universi-
tet, planerad att genomföras höstterminen 1998, dels en IT-kurs från Hög-
skolan i Nesna, planerad till höstterminen 1998. I försöks- och
utvärderingsfasen (990331-991231) är det planerat att ett storskaligt försök
skall genomföras där aktiviteter sprids till alla aktörer i MittSkandia. Försöken
innehåller också spridning av aktiviteter till andra nordiska lärcentranätverk.

Behovsstyrd kompetensutveckling riktad mot SME

Delprojektets syfte är att få fram användbara behovsinventeringsmodeller av
företagens efterfrågan på kompetensutveckling, att utveckla en modell och
organisering för hur utbudet skall anpassas till behoven och att genomföra
några riktade kompetensutvecklingsinsatser. I utvecklingsfasen (979791-
989331) ingick att ta fram behovsinventeringsmodellerna, att göra en modell
och organisering för hur utbudet ska anpassas för behovet, att utveckla distri-
butionsmodeller samt att beakta kulturella och ämnesmässiga skillnader. 

I genomförandefasen (980331-990630) genomförs delprojektet Företags-
ledarutbildning. Detta delprojekt syftar till att utveckla affärskontakter mellan
Norge och Sverige. Projektinnehållet består av tre block: gemensamma semi-
narier, företagsanpassade insatser samt spridning. Seminariedelen innehåller
förmedling av kompetens med fokus på europeiska, gränsregionala, ekono-
miska, personal samt affärsutvecklingsfrågor. De företagsanpassade insat-
serna riktas mot respektive deltagande företag. Tanken är att utveckla de
idéer som dyker upp under seminarierna och implementera dessa i företagen.
Här ingår också att utveckla strategier för gränsöverskridande affärsutveck-
ling. Spridning av erfarenheter sker mot andra företag i regionen. Två semi-
narier kommer att genomföras för att sprida erfarenheterna. Den
pedagogiska metoden kännetecknas av ett underifrånperspektiv där uppläg-
get kan vara behovsanpassat, deltagarstyrt, medansvar, processinriktat arbets-
sätt och ett aktionslärande genom ”learning by doing”. I försöks- och
utvärderingsfasen (990331-991231) är det planerat att ett storskaligt försök
skall genomföras där aktiviteter sprids till alla aktörer i MittSkandia. Försöken
innehåller också spridning av aktiviteter till andra nordiska lärcentranätverk.

Forskningsförmedlande aktiviteter

Syftet med delprojektet är att sprida ut forskningsresultat och spetskunskaper
inom olika ämnesområden till allmänhet och speciella målgrupper. Forskare i
Helgeland och Västerbotten kommer att hålla seminarier via utnyttjande av
bild- och ljudkommunikation. Seminarierna kan ske på olika sätt, t.ex. genom
allmänna föreläsningar eller diskussioner som riktas till hela Interreg-området
via videokonferens. De kommuner som är intresserade kan anmäla sitt
intresse. Vissa kommuner eller alla kommuner kan ha dubbelriktad bild och
ljud vilket möjliggör dialog mellan åhörare och föreläsare. Det kan även
handla om speciella föreläsningar till riktade målgrupper. Det kan vara före-
läsningar riktade mot läkare och annan sjukvårdspersonal, lärare eller småfö-
retagare som har speciella behov och önskemål.

I utvecklingsfasen (970701-971231) ingick en behovsinventering av vilka
målgrupper och ämnesområden som seminarierna ska ha inom Interreg-
området. I genomförandefasen (980115-990630) sker planläggning, schema-
läggning och utformning av gästföreläsningar och idéseminarier under 1998/
99 samt marknadsföring av aktiviteterna. Det är planerat att 6-8 seminarier
per år skall genomföras där huvudansvaret för seminarierna alterneras mellan
Västerbotten och Helgeland. I försöks- och utvärderingsfasen (990331-
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991231) sker utvärdering och uppföljning omkring lärcentrats roll som för-
medlare av forskningsresultat till allmänhet och speciella målgrupper.

Nordisk kommunalförvaltning under omställning

Detta är en utbildning som riktar sig mot kommuners ledande chefstjänste-
män i nordligaste delarna av Sverige, Norge och Finland. Syftet är att stärka
denna yrkeskårs kompetens för att bättre kunna styra sina kommuner.
Utbildningen är uppbyggd kring ett antal temaområden där undervisnings-
formen sker i en kombination av föreläsningar, grupparbeten och självstu-
dier. Utbildningen pågår från februari till december 1999. Detta delprojekt
har vuxit fram under projektets gång.
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3 En bedömning av hur genomförandet av 
projektet har fungerat

Genomförandet av projektet präglas av en tämligen lång utvecklingsfas där
det har tagit tid för intressenterna att arbeta samman konceptet. I genomför-
andefasen har aktiviteterna i de två delprojekten kursen Kommunikationstek-
nik och samhällsförändring och de Forskningsförmedlande aktiviteterna
skjutits framåt i tiden. Genomförandefasen innehåller både positiva och
negativa erfarenheter. I delprojekten har man hunnit olika långt i genomför-
andet. Inom delprojektet Open distance group learning är det norska IT-pro-
jektet igång enligt planerna, medan kursen Kommunikationsteknik och
samhällsförändring nyligen har startat, ca sex månader efter vad som var pla-
nerat. Delprojektet startade på allvar oktober 1997 med planering och
utveckling av läroböcker och pedagogiska metoder. Meningen var att kursen
skulle ha startat september 1998, men pga. för få studenter så genomfördes
den inte. Istället fortsatte planeringen under hösten och kursen startade istäl-
let i januari 1999. Kursen slutar i juni 1999 och därefter kommer en kursut-
värdering att göras. Enligt planen skulle kursen genomföras höstterminerna
1998 och 1999. Nu blir det troligen så att de genomförs vårterminerna 1999
och 2000 istället. Målet var att ha 40 stunder, men bara 18 är anmälda. Det är
endast svenska studenter från Örnsköldsvik och Lycksele som deltar.
Genomförandet har, bortsett från tidsförskjutningarna, fungerat bra. Univer-
sitetets antagningssystem gör att urvalet missgynnar utländska studenter,
men det har man lyckats kringgå genom att genom att för de utländska stu-
denterna anordna kursen i form av uppdragsutbildning skapa en platsgaranti.
Det finns vissa språkliga barriärer. Samt skillnader i traditioner där norrmän
och finnar i mindre utsträckning söker kortare kurser utomlands.

De positiva erfarenheterna är att det är ett gott samarbete mellan de båda
producerande institutionerna. Tidigare erfarenheter av distansundervisning,
t.ex. ljudbands- och videoinspelningar, har varit nyttiga för genomförandet.
Negativa erfarenheter av genomförandet är bl.a. att det har varit problem
med att lägga ut visst studiematerial på Internet pga. copyrightregler. För-
skjutningen av kursen i tiden hänger delvis ihop med en misslyckad mark-
nadsföring. 

Företagsledarutbildningen ligger enligt planen medan de forskningsför-
medlande aktiviteterna ligger ca tre månader efter planeringen pga. att det
tog tid att arbeta ihop intressenterna. Utbildningen har kommit igång och
man har haft en sammankomst i november 1998. Tanken är att utbildningen
skall utformas genom ett underifrånperspektiv, dvs. av deltagarna själva,
under resans gång. Det har varit fler anmälda svenska företag i Företagsledar-
utbildningen än vad det finns platser för. Det har varit en lång väg och
mycket arbete med att sälja in idéen. Informationen har fungerat bra med
information på plats i form av möten och man har kunnat utnyttja gamla
informationskanaler för att locka deltagare. Det hade sannolikt varit svårt för
universitet att gå ut och sälja utbildningen utan hjälp av lärcentra. Projektled-
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ningen brottas nu med problemet hur Företagsutbildningen skall drivas. Man
funderar på att låta någon eller några av deltagarna att ta över ledningen. 

Forskningsförmedlande aktiviteterna ligger i fas med planeringen tidsmäs-
sigt, men det har blivit färre aktiviteter än planerat. Man har haft två aktivt-
eter istället för tre. Det har varit en lång väg och mycket arbete att sälja in
idéen. Deltagarna är hittills positiva. Det har funnits kulturella skillnader i
projektledningen vilket har påverkat igångsättningen. Informationen har
fungerat bra med information på plats i form av möten och man har kunnat
utnyttja gamla informationskanaler för att locka deltagare. Det hade sanno-
likt varit svårt för universitet att gå ut med dessa aktiviteter utan hjälp av lär-
centra. Det ligger en stor utmaning i att universitetet möter det lokala.

Vi bedömer att informationsarrangemangen har fungerat relativt bra med
tanke på att det saknas egentliga resurser till information och marknadsföring
i projektet. Kursen Kommunikationsteknik och samhällsförändring mark-
nadsfördes genom en videokonferens och genom att informationsmaterial i
form av affischer, broschyrer och kursplaner skickades till alla lärcentra. Där
har informationsspridningen fungerat bra. Däremot har lärcentra inte fått
tillräckligt med ekonomiskt stöd från projektledningen för att marknadsföra
projektet. 

Erfarenhet och strukturen på respektive lärcentra varierar. Projektled-
ningen upplever att det inte har fungerat perfekt hittills, dels i behovsanaly-
sen, dels i marknadsföringen. Projektledningen menar att
lärcentrapersonalen behöver utbildas och att kommunerna måste bygga upp
sina lärcentra. Man försöker att få lärcentra mera aktiva, men projektled-
ningen anser att de har inte engagerat sig tillräckligt. Projektledningen anser
också att det finns ett tidsproblem för de ledande aktörerna i projektet.

Förskjutningar i tiden av aktiviteter innebär att man ligger efter med med-
elförbrukningen i förhållande till resursplanen (Tabell 1). Detta innebär att
man sannolikt kommer att förbruka mer medel än planerat under 1999 samt
att det finns möjligheter att föra över medel till år 2000 så att projektet kan
slutföras.

Rekvireringen och utbetalningen av medel släpar efter. 1997 års EU medel
betalades ut först i februari 1999. Detta innebär att projektägaren får ett kre-
ditproblem. För närvarande har projektägaren ett underskott om ca. 477 000
kronor.

TABELL 1 Budget för projektet samt utgifter 1998, kronor.

Kostnader 1997 1998 1999 Totalt Utgifter 1998
Egen personal 735 000 727 500 737 500 2 000 000 173 889
Extern personal 72 500 90 000 75 000 237 500 16 000
Lokalkostnader 60 000 100 000 65 000 225 000 19 230
Material/Expenser 20 000 20 000 20 000 60 000 37 256
Investeringar 25 000 25 000
Övriga kostnader 305 000 300 000 280 000 895 000 531 257
Summa kostnader 1 217 000 1 237 500 1 177 500 3 632 500 777 632
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4 En värdering av effekter i förhållande till 
målsättningar 

Vi befinner oss drygt halvvägs in i projektet. Effekter kan uppstå vid olika
tidpunkter i ett projekt, men vi har valt att mäta ett tänkt halvtidsläge där
halvtidsresultatet bör uppgå till omkring 50% av de kvantifierade målsätt-
ningarna. Projektet har som mål att totalt genom delprojekten ha 100-150
deltagande företag per år i kompetensutvecklingsaktiviteter. Vid vår mätning
i september (via en enkät till projektägaren) hade man haft 30 företag med i
aktiviteter. Hittills har man haft 50-60 företag med i aktiviteter. Trenden är
alltså uppgående, men målsättningen är enligt vår åsikt alltför högt ställd.
Den borde ha varit 100-150 deltagande företag totalt sett. I det perspektivet
är resultatet hittills tillfredsställande. En annan målsättning är att man skall
arrangera 6-8 seminarier per år i delprojektet Forskningsförmedlande aktivi-
teter. Hittills har man haft 2-3 seminarier per år, men fler aktiviteter planeras
under 1999. Antalet deltagare har varierat mellan 0-10 per seminarium vid
respektive lärcentra i Storuman, Lycksele och Sorsele. Målsättningen var att
ha 40 studenter, med studenter från samtliga lärcentra, i kursen Kommunika-
tionsteknik och samhällsförändring, men det blev bara 18 studenter från
Lycksele och Örnsköldsvik. Enligt lärcentra kan svårigheterna att locka stu-
denter bero på att andra aktiviteter har konkurrerat med kursen. Slutligen vill
man utbilda 25 småföretagsledare genom Företagsledarutbildningen. Här är
resultatet mycket positivt då 27 stycken anmäldes och där 25 stycken nu del-
tar.

Att döma av resultaten hittills och inriktningen på delprojekten verkar de
flesta av projektets mål att kunna uppfyllas inom projektperioden (Tabell 2).
Några målsättningar är tveksamma om de kan uppfyllas. När det gäller att
bygga nätverk mellan befintliga och nya lärcentra i regionen till en gemensam
infrastruktur för kompetensutveckling och utbildning och att på sikt skapa en
”MittSkandia akademi” så är nätverksbyggandet mellan de medverkande lär-
centra hittills svagt och en MittSkandia akademi ligger därför sannolikt rätt
långt fram i tiden. Möjligen kan nätverksbyggandet påskyndas om och när ett
utökat kommunalt samarbete kommer till stånd. Att genomföra ett antal dis-
tanskurser har man hittills lyckats med, däremot blir det troligen först på
längre sikt som längre kompetensutvecklingsprogram mellan lärcentra i
MittSkandia-området kan komma att genomföras. När det gäller att sprida
och genomföra gränsöverskridande forskningsaktiviteter mellan deltagande
länder så uppvisar deltagandet hittills i delprojektet Forskningsförmedlande
aktiviteter för låga spridningsresultat. 

Projektets övriga kvantitativa mål är att arrangera 2-3 pilotkurser och
genom den norska IT-kursen, kursen Kommunikationsteknik och samhälls-
förändring samt Företagsledarutbildningen och Förvaltningsutbildningen
kommer den målsättningen att uppfyllas. Ett mål är att ta fram en handlings-
plan för längre kompetensutvecklingsprogram. Ett annat mål är att genom-
föra minst tre kompetensutvecklingsinsatser mot speciella områden av
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betydelse för interregional samverkan. Det är osäkert huruvida man kommer
att lyckas med dessa mål. 

Ytterligare ett mål är att etablera ett Mittskandinaviskt nätverk inom kom-
petensutvecklingsområdet år 1999. Här är man på väg att etablera nätverket,
men det är först på några års sikt man kan definitivt avgöra huruvida man har
lyckats eller ej. Inom Företagsledarutbildningen kommer också en målsätt-
ning om antal affärsavslut att kvantifieras vid nästa sammankomst.

Projektet har även några icke kvantifierbara mål. De är: att framta behovs-
inventeringsmodeller för lärcentra, att utveckla ett forum där medvetenheten
om behoven sprids, att skapa en arena för avknoppning samt att etablera lär-
centrafunktionen. Inget av dessa mål har hittills uppfyllts, men man är på god
väg att lyckas.

TABELL 2 Bedömning av projektets måluppfyllelse.

* +=kommer sannolikt att uppfyllas inom projektperioden, ?=tveksamt om det kommer
att uppfyllas inom projektperioden

Mål Troligt resultat*
Stärka småföretagens möjligheter till kontinuerlig 
kompetensutveckling genom att regionens lär-
centra etablerar en roll som ”småföretagens utbild-
ningsavdelning”.

+

Utveckla en modell för organisering av efterfrågan 
och utbud inom kompetensutvecklingsområdet, 
genom att lärcentra kan analysera kompetensut-
vecklingsbehoven och diskutera behoven med 
utbildningsproducenterna.

+

Bygga nätverk mellan befintliga och nya lärcentra i 
regionen till en gemensam infrastruktur för kom-
petensutveckling och utbildning och att på sikt 
skapa en ”MittSkandia akademi”.

?

Utveckla och sprida pedagogik och informations-
teknikanvändning i nätverket, speciellt inom dis-
tansutbildningsområdet.

+

Genomföra ett antal distanskurser samt på sikt 
även längre kompetensutvecklingsprogram mellan 
lärcentra i MittSkandia-området.

?

Sprida och genomföra gränsöverskridande forsk-
ningsaktiviteter mellan deltagande länder.

?

Bedriva erfarenhetsutbyte när det gäller främst 
kompetensutveckling, men även transkulturella 
aspekter såsom kännedom om ländernas företags-
klimat och den offentliga sektorns miljö.

+
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5 Aktörernas erfarenheter 

5.1 Kunderna

Vi har genom en enkät undersökt de 27 anmälda företagsledarnas erfarenhe-
ter av Företagsledarutbildningen. 22 stycken svarade, vilket gav en svarsfrek-
vensen på 81%. Två av de anmälda företagsledarna deltar inte i utbildningen.
Utbildningen har nyligen startat och man hade vid svarstillfället endast haft
en sammankomst. Enkäten kan ändå ge en viss uppfattning om deltagarnas
erfarenheter hittills och deras förhoppningar på utbildningen. Av de 20 före-
tagsledarna deltar även en i de Forskningsförmedlande aktiviteterna. 60% av
de svarande har goda eller mycket goda erfarenheter. 5% har dåliga erfaren-
heter, medan 35% anger att det har gått för kort tid för att de skall kunna
bedöma projektet. De positiva erfarenheterna hittills yttrar sig främst i ett
ökat kontaktnät med nya kontakter över gränsen, samt bedömningar om att
utbildningen kommer att vara utvecklande för företagsledarna och därmed
komma till nytta för företagen.

Tre fjärdedelar av företagsledarna tror att deras företag kommer att ha
nytta av utbildningen. Man hoppas främst på ökade och nya affärskontakter
över gränsen, ökad handel och affärer, utbyte av erfarenheter samt utveckling
för företaget och företagsledarna. En annan positiv erfarenhet av projektet är
att 70% av företagsledarna skulle kunna rekommendera andra företag att
delta i Företagsledarutbildningen. 

5.2 Lärcentra

Tre svenska lärcentra deltar. I Storuman och Lycksele verkar dem i kommu-
nala bolags regi, Storumans Utvecklings AB respektive Skytteanska AB i
Lycksele. I Sorsele finns ännu inget egentligt lärcentra utan lärcentrafunktio-
nen uppehålls genom grundskolan Vindelälvsskolan. 

Storumans lärcentra har funnits i mer än 10 år och har därmed lång erfa-
renhet av att arrangera högre utbildningar. Man ser sin roll i projektet gene-
rellt som att dels vara med som deltagare, dels sprida information, dels ordna
med lokaler. Mer specifikt handlar det i kursen Kommunikationsteknik och
samhällsförändring och i de Forskningsförmedlande aktiviteterna om att
ordna med lokaler och videokonferensutrustning samt att sprida informa-
tion. I företagsledarutbildningen har man en mer passiv roll. Lärcentrat har
marknadsfört delprojekten mot olika målgrupper. Det har gått ut med infor-
mation till skolorna i kommunen, via arbetsförmedlingen, kunskapslyftet,
studiecirklar, lokala annonsblad och det kommunala näringslivsbolaget
SUAB. Man har dessutom skrivit riktade brev till företagarna och haft munt-
lig information och information via elektronisk post med lärarna. Lärcentret
uppfattar att genomförandet har fungerat bra. Man ser det som positivt att
utbildningar arrangeras i Storuman. Det har tagit tid att hitta intressenter och
att få ut informationen. Man uppfattar också att både kursen Kommunika-
tionsteknik och samhällsförändring och de Forskningsförmedlande aktivite-
terna riktas mot lärarna. Det relativt låga intresset från Storumans sida kan
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förklaras med att lärarna har svårt att få tid med dessa aktivteter samt att de
konkurrerar med andra kurser.

Lärcentret i Lycksele, som också har lång erfarenhet av högre utbildningar,
ser sin roll som att man skall fungera som en slags mäklare samt sprida infor-
mation och ordna med lokaler. I kursen Kommunikationsteknik och sam-
hällsförändring och de Forskningsförmedlande aktiviteterna gäller det att
ordna med lokaler och videokonferenserna samt att marknadsföra aktivite-
terna. I företagsledarutbildningen så har man marknadsfört denna och man
deltar även själva projektet. De upplever att genomförandet gått trögt. Det
har varit positivt med kontakterna med företagarna, speciellt de nya kontak-
terna med norska företagarna. Informationsarbetet har gått till på flera sätt.
Dels har man muntligen via ett näringsforum gått ut och pratat med företa-
gen, dels har man spridit informationsmaterial.

Lärcentret i Sorsele finns egentligen inte än. Man är på gång att bygga upp
ett lärcentra. De har haft till uppgift i projektet att rekrytera deltagare, mål-
gruppen var främst lärare, till kursen Kommunikationsteknik och samhälls-
förändring, men resultatet blev dåligt därför att kursen konkurrerade med
andra lärarkurser. Rekryteringen av deltagare till de Forskningsförmedlande
aktiviteterna har lyckats bättre. Här har man också haft rollen att ordna med
lokaler och utrustning. När det gäller företagsledarutbildningen så har rollen
varit att rekrytera företag från kommunen. Lärcentret upplever att genomför-
andet av projektet har fungerat bra, bl.a. när det gäller sammandragningarna
inom projektledningen. De positiva erfarenheterna yttrar sig i att man har
skaffat sig ett större nätverk och att man har fått erfarenheter från andra lär-
centra för att bygga upp ett eget. De negativa erfarenheterna av genomföran-
det är tidsbristen samt att det inte gick att locka deltagare till kursen
Kommunikationsteknik och samhällsförändring. Informationsspridning
kring projekt har fungerat väl enligt lärcentret. Det gäller alla delprojekten
där kursen Kommunikationsteknik och samhällsförändring har marknads-
förts på skolan och där de Forskningsförmedlande aktiviteterna och Före-
tagsledarutbildningen har marknadsförts genom syokonsulentens kontakter,
företagsföreningsmöten och genom arbetsförmedlingen.

5.3 Producenter

Ekonomisk historia, Umeå universitet

Institutionen har överlag positiva erfarenheter av projektet. Målet för institu-
tionen är att genom projektet utveckla den moderna tekniken/undervisning
via Internet. Erfarenheter från projektet kan sedan omföras till campusun-
dervisningen. De positiva erfarenheterna består även i utvecklandet av kurs-
material och att projektet har lett till en förnyelse av undervisningsmetoder
och ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetet med att ta fram kursmaterial
har också passat in på delar av institutionens forskningsinriktning. Projektet
har resulterat i kontakter med nya studenter samt kontakter med företag. De
negativa erfarenheterna består i att det har varit svårt att få tiden att räcka till
för denna nya verksamhet. Meritvärdet för den personal som deltar är också
oklar. Man upplever också att deltagande lärcentra inte har tagit det ansvar
som det var tänkt. 

Informatik, Umeå universitet

Institutionen har både positiva och negativa erfarenheter av projektet. Man
ser nyttoeffekter för campusundervisningen. Samarbetet med Ekonomisk
historia upplevs som mycket positivt. Formen för kursen är ny jämfört med
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mer traditionella kurser vid institutionen. Det har varit färre studenter än för-
väntat. Det har också tagit tid att göra nya kurser. Det finns en tröghet i insti-
tutionens omställning av produktion. Man upplever att det har varit bristande
initiativförmåga hos lärcentra och att de har haft bristfällig kompetens när
det gäller att göra behovsanalyser och att marknadsföra.
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6 Den gränsregionala effekten 

Projektet är ett gränsregionalt samarbetsprojekt som framför allt skall
påverka samverkan och samarbete i gränsregionen när det gäller kompetens-
utveckling. Genom att kurserna och utbildningarna ges till deltagare i hela
området skapas förutsättningar för gränsöverskridande aktiviteter. I prakti-
ken har man både lyckats och misslyckats. Man har lyckats med att få både
norska och svenska företagsledare med i Företagsledarutbildningen. Den
kommer för övrigt att ha sammankomster på orter i både Sverige och Norge.
Man har också lyckats med att få deltagare från båda länderna till de Forsk-
ningsförmedlande aktiviteterna. Man har inte lyckats med fördelningen av
deltagare till kurserna i delprojektet Open distance group learning. I den
norska IT-kursen är det bara norska deltagare. I kursen Kommunikationstek-
nik och samhällsförändring är det bara svenska deltagare och endast delta-
gare från Lycksele lärcentra och Örnsköldsviks lärcentra (som ingår i VEE
Kvarken).

Företagsledarutbildningen har som övergripande mål att utveckla affärs-
kontakter mellan Sverige och Norge. Ännu är det för tidigt att kunna redo-
visa konkreta affärskontrakt som resultat av projektet. Vår bedömning är att
ca två affärskontrakt har kommit till stånd som ett indirekt resultat av projek-
tet. Samhörigheten i regionen har hittills påverkats marginellt. Kunskapen
om varandra har ökat och Helgelands företag och högskola har blivit mera
känt i Västerbotten genom projektet. Utvecklingen i regionen har inte påver-
kats i någon större grad genom projektet. De indirekta affärskontrakten kan
ha vissa effekter, t.ex. sysselsättningseffekter. Kursen Kommunikationsteknik
och samhällsförändring borde kunna skapa en debatt i samhällena och öka
kunskapen hos de personer som sysslar med strategisk planering på kommu-
nal nivå. Genom den Nordiska kommunalförvaltningsutbildningen ökar höjs
också den kommunala kompetensen. Likaså har de Forskningsförmedlande
aktiviteterna en uppgift att fylla när det gäller att sprida kunskap.

Projektet har en stark koppling till systerprojektet VEE Kvarken. På sikt
skall hela Kvarken-MittSkandia området knytas samman i ett nätverk för
kompetensutveckling. Nätverket skall tekniskt och organisatoriskt hantera
inventering, rekrytering, produktion och spridning av kompetensutveckling
inom Helgeland, Västerbotten, Örnsköldsvik och Österbotten. Genom att
några av deltagarna i projektet även deltar i andra Interreg-projekt kan för-
medlande kontakter knytas bland deltagarna. Här saknas dock en strategi
från projektledning hur kopplingar med andra Interreg-projekt skall göras.
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7 Sammanfattande slutsatser och 
rekommendationer 

Människor och företag i MittSkandia-områdets glesbygd har pga. långa
avstånd och småskaliga miljöer problem med tillgängligheten till utbildnings-
anordnare och kunskapsförmedlare. De små företagen i inlandet har liksom
andra företag behov av kompetensutveckling. För de små inlandsföretagen
finns emellertid ett flertal hinder för kompetensutvecklingen. Ett hinder är
småföretaget i sig. Småskaligheten innebär att det ofta saknas ekonomiska
resurser att köpa utbildningar. Med få anställda har man heller inte råd med
produktionsbortfall eller vikarier under kurser och utbildningar. Långa
avstånd till utbildningsanordnare är ett annat hinder. För att överbrygga
dessa barriärer för kompetensutvecklingen behöver inlandsföretagen stöd
och hjälp från samhället i form av riktade utvecklingsinsatser. Det behöver
också utvecklas nya metoder för att företagen lättare skall kunna delta i kur-
ser och utbildningar. I detta sammanhang är Interreg-projektet VEE
MittSkandia ett intressant pilotprojekt där det också gäller att knyta samman
efterfrågan och utbud av kompetensutveckling i en gränsregion.

Genomförandet av projektet präglas av en tämligen lång utvecklingsfas.
Det har tagit tid för de deltagande parterna att arbeta ihop sig. Det är en tids-
och kostnadskrävande process att skapa de kontakter som är en förutsättning
för att utveckla ett gränsregionalt samarbetsprojekt. Genomförandefasen
innehåller generellt sett både positiva och negativa erfarenheter. Det positiva
är bl.a. att företagsledarutbildningen fått en stor uppslutning med ett blandat
norskt och svenskt deltagande. Det underifrånstyrda perspektivet i projektet
kan vara en viktig faktor till att det har uppskattats av företagen. Under pro-
jektets gång har det också utvecklats ett helt nytt delprojekt, utbildningen
Nordisk kommunalförvaltning under omställning. Negativa erfarenheter är
att det har varit svårt att locka deltagare till vissa aktiviteter. Det är t.ex. bara
18 svenska studenter i kursen Kommunikationsteknik och samhällsföränd-
ring och inga norrmän och relativt låga deltagarantal i de Forskningsförmed-
lande aktiviteterna.

Projektets genomförande ligger tidsmässigt något efter i planeringen.
Detta gäller speciellt kursen Kommunikationsteknik och samhällsförändring
som ligger sex månader efter. Därmed ligger man också efter budgetmässigt i
förhållande till planerna. Värderat i förhållande till projektets innehåll och
syfte är genomförandet av projektet och inriktningen av delprojekten till-
fredsställande. Rekvireringen och utbetalningen av medel släpar efter. Det är
viktigt för projekts ekonomi att rekvirering och utbetalningar sker snabbt, då
projektägaren eljest tvingas täcka projektkostnader med egna medel. Vi före-
slår:

• Att projektägaren delar upp rekvisitionerna i mindre bitar så att utbe-
talningarna kan ske snabbare.
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• Att kursen Kommunikationsteknik och samhällsförändring genom-
förs vårterminen 2000 och att därför medel för år 1999 förs över till
år 2000.

Informationsarbetet fungerade väl när det gällde att marknadsföra projek-
tet och dess delprojekt. Däremot finns det brister i den interna informatio-
nen. Lärcentra har inte informerats och utbildats i den roll det är tänkt att de
skall ha. Vi föreslår:

• Att ökade insatser görs för att stärkas lärcentras uppgifter i projektet.
Det kan t.ex. göras genom utbildning av lärcentrats personal.

Att döma av resultaten hittills ser många av projektets mål ut att kunna
uppfyllas under projektperioden. Här behöver dock nätverksbyggandet mel-
lan lärcentra förstärkas och deltagandet i de Forskningsförmedlande aktivite-
terna öka. När de gäller de kvantifierade målsättningarna är vår bedömning
att de har ställts för högt vad det gäller antal deltagande företag i kompetens-
utvecklingsaktiviteter. Projektledningen behöver också sätta igång genomför-
andet av de tre speciella kompetensutvecklingsinsatserna för att de skall
hinnas med under projekttiden. Vi föreslår:

• Att projektledningen medverkar till att tätare kontakter tas mellan lär-
centra så att nätverket blir starkare.

• Att lärcentra prövar olika tidpunkter och tider så att det lockar fler
deltagare till de Forskningsförmedlande aktiviteterna.

Aktörerna har överlag positiva erfarenheter av projektet. Deltagarna i
Företagsledarutbildningen har endast haft en sammankomst, men en klar
majoritet har goda eller mycket goda erfarenheter av delprojektet och för-
hoppningarna på projektets nytta är tämligen stora. Lärcentra har framför allt
positiva erfarenheter, men man är missnöjda med deltagandet i kursen Kom-
munikationsteknik och samhällsförändring samt de Forskningsförmedlande
aktiviteterna. Producenterna, institutionerna Ekonomisk historia respektive
Informatik, har också främst positiva erfarenheter. De är dock missnöjda
med hur lärcentra har skött sin roll i projektet.

Interreg Kvarken-MittSkandia syftar till att öka samhörighet, samverkan
respektive utveckling i regionen. VEE MittSkandia är ett gränsregionalt sam-
arbetsprojekt som framför allt skall påverka samverkan och samarbete i
gränsregionen när det gäller kompetensutveckling. Genom att kurserna och
utbildningarna ges till deltagare i hela området skapas förutsättningar för
gränsöverskridande aktiviteter. Man har lyckats med att få både norska och
svenska företagsledare med i Företagsledarutbildningen och med att få delta-
gare från båda länderna till de Forskningsförmedlande aktiviteterna. Däre-
mot har man inte lyckats med fördelningen av deltagare till kurserna i
delprojektet Open distance group learning. Företagsledarutbildningen har
som övergripande mål att utveckla affärskontakter mellan Sverige och Norge.
Ännu är det för tidigt att kunna redovisa konkreta affärskontrakt som resultat
av projektet. Vår bedömning är att ca två affärskontrakt har kommit till stånd
som ett indirekt resultat av projektet. Samhörigheten i regionen har hittills
påverkats marginellt, dels genom att kunskapen om varandra har ökat och
dels genom att Helgelands företag och högskola har blivit mera känt i Väster-
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botten genom projektet. Utvecklingen i regionen har inte påverkats i någon
större grad genom projektet. De indirekta affärskontrakten kan ha vissa
effekter, t.ex. sysselsättningseffekter. I MittSkandia-området finns flera Inter-
reg-projekt, framför allt kan man nämna Tvärlänken och Samtransport Öst-
Väst. Detta har lett till att det gränsregionala samarbetet och samverkandet
totalt sett har förstärkts i området. Vi föreslår:

• Att ökade kontakter tas med de andra Interreg-projekten i MittSkan-
dia, dels för att uppnå positivare samverkanseffekter i MittSkandia-
området, dels för att bredda underlaget för deltagare till aktiviteterna
inom VEE MittSkandia.
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