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Projekt: Bærekraft i Midt-Nordiske folkehøgskoler 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Birka Folkhögskola, 16-232100-0214 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området attraktiv livsmiljö, och avser projektkostnader 
för perioden 2011-06-15 till 2012-06-14. Stödet uppgår till 28,96 % av stödmottagarens 
redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av den offentliga 
finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 28,96 %. 
 
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 (2012-06-14) 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 Nordens Gröna Bälte: 
 
Michael von Essen 
Sekretariatet Interreg Sverige - Norge 
Länsstyrelsen Jämtlands län 
831 86 Östersund 
Tfn: 063 - 14 61 51 alt. 070 - 631 61 51 
E-post: Michael.vonEssen@lansstyrelsen.se 
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NGB 

 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet är ett småprojekt och en förstudie för att lägga till rätta för en ansökan till ett huvudprojekt. 
 
Inom det prioriterade området attraktiv livsmiljö och insatser för hushållning med naturresurser finns 
exempel på vad som kan stödjas av programmet. Ett av dessa exempel är nätverksbyggande och samarbete 
mellan utbildningsinstitutioner och olika organisationer för att integrera miljötänkande i all verksamhet. 
 
Att engagera medborgarna i miljöfrågor är något som har stöd i de regionala planerna liksom i Interreg 
Sverige-Norge programmet. 
 
Projektbeskrivning 
Projektet är en lärande process inom hållbar utveckling som ska lägga grunden för ett huvudprojekt, där 
även flera folkhögskolor kommer att vara inblandade. Birka och Sunds folkhögskolor ska lära av 
varandras framgångar och misstag. De möten som genomförs får ett kompetensutvecklande innehåll och 
genomförs på platser som har fokus på hållbar utveckling. 
Förstudien ska i första hand inriktas på kunskapsmöten mellan personalgrupper på Sund och Birka, i ett 
senare stadium ska också de studerande ingå i projektet. 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Projektets primära målgrupper är personal och studerande på folkhögskolorna. 
Via media blir även regionens invånare en sekundär målgrupp. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Projektet ger de inblandade ökade kunskaper om kulturella lik- och olikheter. Genom att arbeta 
tillsammans mot projektets mål – bærekraftig utveckling och attraktiv livsmiljö med fokus på hushållning 
med naturresurser, binds de två folkhögskolorna närmare varandra och blir ett nav i hållbar utveckling och 
folkbildning. Hållbarhetsprofilen förstärks för Nordens Gröna Bälte och folkbildningstanken får en ny 
dimension som blir grundläggande för det pedagogiska arbetet. 
 
Information och resultatspridning 
Projektet använder hemsidor, facebook och andra sociala medier för att sprida information om aktiviteter 
och resultat. Fortlöpande kommer media att informeras om projektet. 
 

Projektnamn/prosjektnavn Bærekraft i Midt-Nordiske folkehøgskoler 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

för hushållning med naturresurser 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Birka Folkhögskola 16-232100-0214 
Norsk søker/organisasjonsnr Sund folkehøgskole 969 468 948 
Projektledare/prosjektleder Annkristin Holmberg 
Kategori  56. Skydd och utveckling av naturarvet 
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Projektets miljöarbete 
De nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen är övergripande för projektet. 
En aktivitet i projektet är att grundläggande kunskaper om tillståndet på vår planet ur ekologisk- och 
miljösynpunkt ska ingå i alla kursplaner. Personal och studerande agerar för att värna den biologiska 
mångfalden och begränsa klimatpåverkan och uttag av naturresurser. Detta kommer att ske genom att se 
över hanteringen av energi, vatten, avfall, mat, resor, transporter, inköp etc. 
Mätbara mål är minskningen av energianvändning, minskning av andelen avfall, minskning av 
koldioxidutsläpp, ökning av andelen miljömärkta livsmedel, ökning av andelen socialt/etiskt märkta 
livsmedel och antalet medverkande i rörelse och motion. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Jämställdhet är en bärande del i social hållbar utveckling. I alla aktiviteter eftersträvas jämställdhet såväl 
bland studerande som bland personalen. För att få både ett kvinnligt och manligt perspektiv eftersträvas 
också att lika många kvinnor som män kommer att delta i projektets aktiviteter. Värderingsövningar 
utmanar och leder till diskussioner om könsblinda strukturer och normer.  
I förstudien ryms det inte resursmässigt att arbeta mera strukturerat med till exempel 4 R metoden eller 
andra jämställdhetsmetoder. Men denna aspekt ska finnas med i projektet och är framförallt en viktig 
grund inför det större genomförandet i ett huvudprojekt. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Projektet ska lära av varandras kulturer, olikheter och likheter skapar förståelse och motverkar konflikter. 
Möten planeras med olika teman inom bærekraftig utveckling där deltagarna ges möjlighet att bidra med 
sin unika erfarenhet och kompetens. Mätbara mål avseende mångfald och integration är antalet deltagare 
med olika etnisk bakgrund och återkommande utvärderingar med ett mångfalds- och 
integrationsperspektiv. 
Kontakter med andra mångkulturella projekt i folkhögskolevärlden bör ge konkreta, kvalitativa och 
långsiktiga resultat. 
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Projektgruppsmöten 2011-06-15 2012-06-14 
Möte med personal från Birka och Sunds folkhögskolor 2011-08-15 2011-08-16 
Workshop med personal med fokus klimat/miljö och social 
hållbarhet 

2011-10-13 2011-10-14 

Gemensamt arbete med hållbar utveckling 2011-10-14 2012-04-23 
Workshop med personal med fokus på kultur och tillväxt 2012-04-24 2012-04-25 
Budkavle vid gränsen - studerande och personal från Sund och Birka 2012-05-01 2012-05-01 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2012-05-01 2012-06-14 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2012-05-01 1012-06-14 

Projektets start och slutdatum 2011-06-15 2012-06-14 
 
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. 0 108 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 66 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 85 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 56 
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 undanröjda upplevda gränshinder. 0 2 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 0 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 0 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

0 0 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projektet stimulerar till och förbättrar ett gemensamt miljöskydd och miljöförvaltning 

 
De upplevda gränshinder som ska undanröjdas är språkbarriären och vissa kulturella skillnader. 
 
Förväntade resultat och effekter 
Denna förstudie ska resultera i en ansökan till ett huvudprojekt. 
 
Både Nord-Trøndelag och Jämtlands län har en låg utbildningstradition och stora ohälsotal. Gemensamma 
folkbildande insatser ger långsiktiga effekter som höjer utbildningsnivåer och förbättrar hälsotalen. 
Ett folkbildande samarbetsprojekt i hållbar utveckling ger konkurrensfördelar för regionen. Nordens 
Gröna Bälte blir en motor i folkbildande insatser i hållbar utveckling, vilket kommer att leda till nya slags 
utbildningar som ytterligare knyter ihop regionen. Det långsiktiga ligger också per definition i att 
kompetensutveckla och att öka samarbetsformerna över gränsen. 
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Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Detta projekt syftar till att skapa en grund för en mera grundläggande bas för att folkhögskolorna 
genomgående ska kunna arbeta hållbart genom alla funktioner oavsett om det är pedagogiska eller 
serviceinriktade funktionerna på skolorna. 
Samarbetet mellan Sunds och Birka folkhögskolor utökas efter detta projekt till ett större projekt som 
innefattar aktörer i Västernorrlands län och Sør-Trøndelag fylkeskommune, varvid grunden läggs för 
kursverksamhet från kust till kyst. 
 
 
Ekonomi 

 

Faktiska kostnader 2011 2012 2013 2014 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 166 108 140 553 306 661 71,04%
Externa tjänster 42 300 21 100 63 400 14,69%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Resor 3 720 7 180 10 900 2,53%
Övriga kostnader 27 450 23 250 50 700 11,75%
Summa faktiska kostnader 239 578 192 083 0 0 431 661 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 239 578 192 083 0 0 431 661 100,00%

Faktiske kostnader 2011 2012 2013 2014 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 93 267 93 000 186 267 62,95%
Eksterne tjenester 30 333 25 667 56 000 18,92%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 6 775 6 375 13 150 4,44%
Övriga kostnader 30 000 10 500 40 500 13,69%
Sum faktiske kostnader 160 375 135 542 0 0 295 917 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 160 375 135 542 0 0 295 917 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2011 2012 2013 2014 Summa SEK %
Jämtlands läns landsting 165 024 141 637 306 661 71,04%

0 0,00%
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 kontant finansiering 165 024 141 637 0 0 306 661 71,04%

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

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 165 024 141 637 0 0 306 661 71,04%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 74 554 50 446 125 000 28,96%

28,96%
28,96%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 239 578 192 083 0 0 431 661 100,00%

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 239 578 192 083 0 0 431 661 100,00%

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 2011 2012 2013 2014 Summa NOK %
Sund folkehøgskole 101 100 85 167 186 267 62,95%

0 0,00%
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 kontant finansiering 101 100 85 167 0 0 186 267 62,95%

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

0 0,00%

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

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 101 100 85 167 0 0 186 267 62,95%
Statliga IR-midler 59 275 50 375 109 650 37,05%

37,05%
37,05%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 160 375 135 542 0 0 295 917 100,00%

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 160 375 135 542 0 0 295 917 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


