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Projekt: Ungdomscamp för fred 2013 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen i 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Arvika Näringslivscenter ek  för, 16-769602-3865 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2013-03-11 till 2013-12-31. Stödet uppgår till 62,50 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av den offentliga 
finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 48,41 %. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. 
Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. 
 
Allmänna och särskilda villkor för beslutet 
Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och 
allmänna råd om stöd från Interregprogrammet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa 
föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
• Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 

genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten “Europeiska unionen” samt 
“Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för 
framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt.  

• Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska lämnas in senast två månader efter 
projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets 
slutdag (2013-12-31) är stödberättigande.  
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Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, principer och råd för genomförande av projektet framgår.  
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Annica Westerlund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Inre Skandinavien 
 
Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn 
Organisation: Länsstyrelsen Värmland 
Telefonnummer: 054-197045 
E-post:magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-
Norge. Målet med projektet är att ungdomar i Sverige och Norge ska få nya kunskaper för att kunna 
fungera som fredsambassadörer. Interregprogrammet syftar bland annat till att genomföra insatser för 
ungdomar för att föra kunskapen vidare om den gemensamma kulturhistorien. Det lokala engagemanget är 
en värdefull resurs som ska tas tillvara för vidare utveckling av kulturhistorien som bas för nyskapande. I 
detta sammanhang är det särskilt viktigt att uppmuntra och stödja ungdomars kreativitet och nya impulser 
som detta projekt förväntas resultera i. 
 
De sökande kan inte räkna med att få Interreg Sverige Norge finansiering under kommande 
programperiod, med tanke på den förväntade inriktningen för kommande Interreg Sverige-Norge program, 
detta innebär att projektägarna under detta projekt måste undersöka alternativ finansiering för det 
planerade huvudprojektet. 
 
Projektbeskrivning 
Ungdomscamp för fred/unga som fredsambassadörer består av en ungdomscamp för fred i augusti 2013. 
Ungdomarna, gymnasie- och vidaregående elever, kommer från gränstrakterna mellan Sverige och Norge. 
En inledande träff genomförs under våren 2013 på Morokulien, i augusti 2013 möts de under en vecka på 
Voksenåsen i Oslo och på Morokulien. Samlingarna för unga kommer att ha temat ”Hur man bygger 
samhällen för fred” och kommer bl.a. att bygga på erfarenheter från Voksenåsens dialogprojekt efter 22 
juli terrorn: Fördomar, Integration, Jämställdhet, Hat, Samhällsberedskap, Trygghet/Säkerhet kontra ett 
öppet samhälle, Medias roll, Skolans roll, Öppenhet och Demokrati. Programmet ska utarbetas i samarbete 
med projektägarnas samarbetspartners. Projektägarna avser också att samarbeta med Norges Fredslag och 
Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, som båda var starkt kopplade till Fredsmonumentet på 
Morokulien.  Dessutom ska ungdomarna själva vara med och påverka programmets innehåll och 
utformning. Målet är att Ungdoms camp för fred/unga fredsambassadörer ska bli ett årligt återkommande 
arrangemang om hur man bygger samhällen för fred. Genom pilotprojekt/småprojektet 2013 får ett antal 
unga från gränsregionerna i Sverige och Norge möjlighet att föra ingående diskussioner om krig och fred 
samt utveckla sin hållning till konflikter under sakkunnig ledning. På sikt kan fredsambassadörerna 
påverka kamrater i samma riktning. På Voksenåsen deltar ungdomarna i en dialog över gränsen – 

Projektnamn/prosjektnavn Ungdomscamp för fred 2013 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

 
För kultur och kreativitet 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Arvika Näringslivscenter ek för 16-769602-3865 
Norsk søker/organisasjonsnr Eidskog kommune 964948054 
Projektledare/prosjektleder Böret Segolsson-Knutsson 
Kategori  61 Integrerade projekt för förnyelse av städer och 

landsbygd 



 

304-5088-13-Beslut-Ungdomscamp för fred 2013.docx4 (8) 

inspirerade av Fredsmonumentet – och får en kraftig dos fredskunskap som förväntas ge ett bestående 
intryck. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Unga från högstadiet klass 9/gymnasium och videregående skolor i ARKO-regionen med mångkulturell 
och jämställd sammansättning. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
ARKO-regionen har en gemensam historia och kulturell bakgrund. Kommunerna står inför utmaningen att 
inte glömma bort regionens fredshistoria bland unga människor. Projektet berikar ARKO:s och 
kommunernas samarbete med fred och gränsöverskridande arbete för unga människor. Genom att utnyttja 
historien i den kulturella gränsregionala identiteten genom fredsarbete stärks unga människors identitet.  
Projektet ska lyfta områdets fredshistoria som modell för andra länders fredsarbete. Gränsregionen med 
Morokuliens fredsplats blir en gränsöverskridande mötesplats för freds- och kulturmöten. 
 
Information och resultatspridning 
Projektägarna vill via pilotprojektet synliggöra regionens fredspotential både internt och externt. 
Utgångspunkten är att fokusera ännu tydligare på ARKO-gränsregion som freds-regionen. Resultatet från 
projektet ska spridas via lokal press, sociala medier och projektpartners hemsidor. Under freds campen ska 
deltagarna framställa en film om ”Att vara ung fredsambassadör”. Denna ska spridas via sociala medier 
till hela världen. 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet påverkar inte miljön i negativ riktning. Dagens informationsteknik utnyttjas. Miljövänliga 
transportmetoder ska i största möjliga mån användas. Vid möten ska miljöhänsyn tas vid val av lokaler, 
förtäring, konferensmaterial. Samarbetspartnern Voksenåsen är ett klimatneutralt företag, som använder 
Miljöfyrtårn koncept och ingår i Global Reporting Initiative. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Målsättning med de deltagande ungdomarna är att de i möjligaste mån består av lika många av vardera 
könet. Utbildningskoncepet ska ha ett fokus där både mäns och kvinnors fredsarbete belyses. Filmen som 
ska produceras i projektet ska ha ett jämställdhets-  och integrationsperpektiv. Målsättningen för 
styrgruppen är att den i möjligaste mån är jämnt fördelad mellan kvinnor och män. Kunskap och 
kompetens finns i projektgruppen. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Målsättningen med projektet är att alla ungdomar, intresserade av fredsarbete, oavsett etnisk och/eller 
kulturell bakgrund ska ha möjlighet att delta i Fredscampen. Urvalet ska göras med medvetenhet om att 
gruppen ska bestå av minst 30% unga med annan bakgrund än nordisk. Två länders unga möts i ett socialt 
sammanhang, detta bidrar till större förståelse och kunskap om varandras kulturer. Utbildnings koncept 
har ett fokus där både mäns och kvinnors fredsarbete belyses. Filmen som ska produceras i projektet ska 
ha ett jämställdhets/integrationsperspektiv.  
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Planering av pilotprojekt 2013-03-11 2013-08-15 
Förankringsarbete 2013-03-11 2013-06-30 
Ambassadörsmöten 2013-03-11 2013-04-30 
Marknadsföring av projekt 2013-03-11 2013-12-31 
Informationsdag för unga våren 2013 2013-04-01 2013-06-30 
Aktivitet för unga hösten 2013 på Voksenåsen och i Morokulien 2013-08-12 2013-08-16 
Resultatspridning 2013-09-01 2013-12-31 
Undersöka finansiering för ett kommande huvudprojekt 2013-09-01 2013-12-31 
   
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2013-09-01 

 
2013-12-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2013-09-01 

 
2013-12-31 

Projektets start och slutdatum 2013-03-11 2013-12-31 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 10 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 5 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 10 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 5 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
0 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
0 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 0 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 0 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 0 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

 
0 

 
0 

(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 
landet. 

 
0 

 
0 

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 0 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

 
0 

 
0 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas 
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Förväntade resultat och effekter 
Projektets målsättning är att det skapas ett fredsarrangemang med varaktigt värde och med fokus på 
ungdomar som framtidens fredsambassadörer. Två länders unga möts i ett socialt sammanhang på 
Voksenåsen och i Morokulien under kompetent ledning enligt Voksenåsens programförslag. År 2014 
kommer ett större arrangemang att anordnas, med samma fokus på unga, samt kvinnor, som 
fredsambassadörer. Nationell och regional svensk och norsk finansiering kommer att sökas.    
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Arbetsgruppen målsättning är att det skapas ett årligt fredsarrangemang med varaktigt värde och med 
fokus på ungdomar som framtidens fredsambassadörer. 
 
Ekonomi 

 

Faktiska kostnader 2013 2014 2015 2016 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 100 000 100 000 38,73%
Externa tjänster 0 0 0,00%
Lokalkostnader 4 000 4 000 1,55%
Investeringar 0 0 0,00%
Resor 10 000 10 000 3,87%
Övriga kostnader 86 000 86 000 33,31%
Summa faktiska kostnader 200 000 0 0 0 200 000 77,46%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 58 200 58 200 22,54%
Summa svenska 
projektkostnader 258 200 0 0 0 258 200 100,00%

Faktiske kostnader 2013 2014 2015 2016 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 0 0 0,00%
Eksterne tjenester 50 000 50 000 30,53%
Lokalkostnader 4 000 4 000 2,44%
Investeringar 0 0 0,00%
Reiser 5 000 5 000 3,05%
Övriga kostnader 66 000 66 000 40,29%
Sum faktiske kostnader 125 000 0 0 0 125 000 76,31%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 38 800 38 800 23,69%

Sum norsk prosjektkostnader 163 800 0 0 0 163 800 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2013 2014 2015 2016 Summa SEK %
Region Värmland 50 000 50 000 19,36%
Eda kommun 25 000 25 000 9,68%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 75 000 0 0 0 75 000 29,05%

Eda kommun, arbete 14 800 14 800 5,73%
Arvika Näringslivsc./ARKO, arb 41 400 41 400 16,03%
Arvika Näringsl.c./ARKO, lokal 2 000 2 000 0,77%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 58 200 0 0 0 58 200 22,54%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 133 200 0 0 0 133 200 51,59%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 125 000 125 000 48,41%

62,50%
48,41%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 258 200 0 0 0 258 200 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total svensk finansiering 258 200 0 0 0 258 200 100,00%

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering
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Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2013 2014 2015 2016 Summa NOK %
Hedmark fylkeskommune 50 000 50 000 30,53%
Voksenåsen 50 000 50 000 30,53%
Eidskog kommune 25 000 25 000 15,26%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 125 000 0 0 0 125 000 76,31%

Voksenåsen, arbete 22 000 22 000 13,43%
Voksenåsen, lokal 2 000 2 000 1,22%
Eidskog kommune, arbete 14 800 14 800 9,04%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 38 800 0 0 0 38 800 23,69%
Total norsk regional 
medfinansiering 163 800 0 0 0 163 800 100,00%
Statliga IR-midler 0 0 0,00%

0,00%
0,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 163 800 0 0 0 163 800 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 163 800 0 0 0 163 800 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)
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