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Projekt: Styring, integrasjon og mangfold 
 
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, Mittuniversitetet, 16-202100-4524 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2011-11-01 till 2012-10-31. Stödet uppgår till 50,00 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50,00 %. 
 
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 (2012-10-31) 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 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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DATUM 
2011-11-09 

 
 

 
DIARIENUMMER 
N30441-72-11 

 
 
 

DELOMRÅDE 
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. 
 
Genom gränsöverskridande samarbeten ska projekten i Interreg Sverige-Norge programmet genomföra 
aktiviteter som bidrar till att utveckla en konkurrenskraftig region.  
Inom det prioriterade området ekonomisk tillväxt och insatser för kompetensutveckling och FoU ska 
gränsöverskridande ”Interregionala universitetet” kunna skapas genom ett fördjupat samarbete. Detta ska 
syfta till att de samlade universitets- och högskoleresurserna i regionen ska framstå som ett integrerat och 
samordnat forsknings- och utbildningssystem.  
 
Att utveckla former för styrning, integration och mångfald i regionens lärarutbildningar har således stöd i 
de regionala planerna och i Interreg Sverige-Norge programmet. 
 
 
Projektbeskrivning 
Både i Sverige och Norge är elevernas prestationer i skolan en följd av social klass, kön och etnicitet. 
Sverige och Norge har tillsammans med Danmark haft en unik historia i utbildningssammanhang och 
skapat den nordiska modellen, där välfärdsstat och jämställdhetsideal är staka inslag. Genom en starkare 
internationalisering av skolsystemet står den nordiska utbildningsmodellen inför nya utmaningar där 
utbildning definieras som en privat angelägenhet.  
 
Derved står sentrale verdier i den nordiske modell med fokus likverd og demokrati i konkurranse med et 
mer instrumentelt syn (at man bruker utdanning som et redskap for å nå mål) på utdanning. Internationella 
aktörer, som till exempel OECD, anser att eleverna är humankapital och att utbildning knyts till 
ekonomisk rationalitet. Detta innebär för lärare och skolor i Norden (Norge och Sverige) en nationell 
kontroll genom utvärderingar, målstyrning, standardiserade tester och ”management by result” (Petter 
Aasen, 2003). Sentrale trender internasjonalt vektlegger en sterk styring og kontroll av elevers og læreres 
arbeid og en sterkere ”mainstreaming” av utdanningen. Emellertid svarar Sverige och Norge olika på 
dessa trender på så sätt att Sverige har ändrat sitt skolsystem i högre grad än Norge. Detta syns bland 
annat genom privatiseringen av skolor och en längre testperiod i Sverige. I detta sammanhang är det 
viktigt att undersöka och utbyta erfarenheter mellan Sverige och Norge, särskilt i glesbygdsregioner, vad 
nya utbildningstrender innebär och vilka konsekvenser det har på mångfald och integration i skolan. 
 
Projektet ska genomföra förstudier och seminarier för att utveckla ett huvudprojekt där syftet är att 
undersöka hur lärarnas och rektorernas åtgärder präglas av de nya styrningsformerna i de två länderna och 

Projektnamn/prosjektnavn Styring, integrasjon og mangfold 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är insatser: för kompetensutveckling och FoU 
Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Mittuniversitetet 16-202100-4524 
Norsk søker/organisasjonsnr NTNU, Program for lærerutdanning 974 767 880 
Projektledare/prosjektleder Agneta Knutas 
Kategori  75 Utbildning 
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vilka konsekvenser det har för mångfald, integration och genomströmning i utbildningssystemet med 
fokus på jämställdhet och demokrati. 
Resultaten från studien skapar förutsättningar för ett större projekt där samma problemställningar 
undersöks i större skala och över en större geografi, till exempel i Skandinavien eller inom Europeiska 
Unionen. 
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Kunnskapsheving mellom universiteter og mellom lærere og rektorer i et regionoverskridende samarbeid 
kan gi relevant informasjon om politiske styringsprosesser i nordisk grenseoverskridende sammenheng og 
dets innvirkning på kultur, folkehelse, samt stads- og landsbygdsutvikling i et utdanningsperspektiv. Dette 
vil være viktig kunnskap for både universiteter, lærere og rektorer, men også for skoleeiere og politikere i 
denne region – Nordens Grønne Belte. 
 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Det gränsregionala mervärdet består i att utveckla och sprida kunskap om hur förändringar i 
utbildningssystemen kommer till uttryck i en region som präglas av glesbygd. 
Prosjektets grenseregionale merverdi knyttes dessutom til et institusjonelt og kulturelt samarbeide. 
Gjennom kunnskaps- og kompetanseutvikling vil samarbeidet søke og styrke den nordiske utdannings-
modell og nordiske universiteters stilling. I tillegg vil prosjektet legge til rette for å styrke læreres 
rektorers hverdag gjennom utveksling av kunnskap og erfaring fra ulike skolesystemer. 
 
 
Mervärde i projektet genom deltagande från 20 % - område  
Projektet får större genomslagskraft genom att det sträcker sig från kust til kyst. 
Nätverk och kontaktytor blir större tack vare projektet. 
 
 
Information och resultatspridning 
Grenseoverskridende seminar for å bearbeide pilotstudier og planlegge en større søknad for et tre-års 
prosjekt innenfor projektets mål. 
Pilotstudiene vil kunne vise sentrale problemområder for videre forskning knyttet til læreres og rektorers 
handlingsrom og mulige konskvenser for mangfold og integrasjon i de nordiske land. Resultatene vil 
formidles som artikler i nasjonale og internasjonale tidskrifter, konferansebidrag, og kronikker i 
lokalaviser og skolemagasiner. 
 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet omhandler sosiale aspekter av en holdbar utvikling. 
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektet retter seg mot både kvinner og menn, og vil ha deltagere av begge kjønn. 
 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Projektets mål är att: 
Utveksle erfaringer og kunnskap om nye styringsformer og deres konsekvenser i og for utdanning i 
glesbygd med fokus på mangfold og integrasjon samt likeverd og demokrati. 
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Kartlegge og gjøre rede for sentrale problemområder knyttet till læreres handlingsrom med fokus på 
mangfold og integrasjon for å bedre skolens rolle i demokratisk utvikling av samfunnet og styrke den 
nordiske modellen i internasjonal sammenheng. 
Utvikle et hovedprosjekt med fokus på lærernes og rektorers handlingsrom og de konsekvenser som følger 
med de nye styringstrendene, standardisering og markedsorientering og de konsekvenser det har for 
likeverd og demografi i et Nordisk utdanningsperspektiv.  
 
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Initieringsfase: seminar og prosjektutvikling, fordeling av roller 2011-11-01 2011-12-31 
Utvikling av pilotstudie, innsamling av data og analyse 2011-11-01 2011-12-31 
Seminar: Analyse, resultat pilotstudie. Skriving av søknad 2012-01-01 2012-02-29 
Seminar: oppsummering og vidareføring av pilotstudie 2012-04-01 2012-05-31 
Spredning av resultater 2012-06-01 2012-09-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2012-08-01 2012-10-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2012-09-01 2012-10-31 

Projektets start och slutdatum 2011-11-01 2012-10-31 
 
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 0 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 6 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 0 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 6 
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   
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projektet utvecklar nya metoder och modeller för kompetensutveckling 

 
 
Förväntade resultat och effekter 
Utvikle en felles prosjektsøknad for et større treårsprosjekt.  
Pilotstudierne vil vise sentrale problemområder for videre forskning knyttet til læreres og rektorers 
handlingsrom og mulige konsekvenser for mangfold og integrasjon i de nordiske land. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Samarbeid om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til utdanning i grenseregionalt perspektiv med 
særlig vekt på grisgrendte strøk. 
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Ekonomi 
 
Av projektets svenska kostnader beräknas att 20 % kommer att uppstå i Västernorrlands län. Dessa 
kostnader kommer att särredovisas i ansökan om utbetalning av EU-stödet. 
 

Faktiska kostnader 2011 2012 2013 2014 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 23 900 95 500 119 400 47,76%
Externa tjänster 0 0 0 0,00%
Lokalkostnader 1 330 5 300 6 630 2,65%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Resor 7 640 30 663 38 303 15,32%
Övriga kostnader 17 130 68 537 85 667 34,27%
Summa faktiska kostnader 50 000 200 000 0 0 250 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 50 000 200 000 0 0 250 000 100,00%

Faktiske kostnader 2011 2012 2013 2014 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 37 300 149 180 186 480 74,59%
Eksterne tjenester 0 0 0 0,00%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Reiser 8 700 34 820 43 520 17,41%
Övriga kostnader 4 000 16 000 20 000 8,00%
Sum faktiske kostnader 50 000 200 000 0 0 250 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 50 000 200 000 0 0 250 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2011 2012 2013 2014 Summa SEK %
Mittuniversitetet 25 000 100 000 125 000 50,00%

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 kontant finansiering 25 000 100 000 0 0 125 000 50,00%

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%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 25 000 100 000 0 0 125 000 50,00%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 25 000 100 000 125 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 50 000 200 000 0 0 250 000 100,00%

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 50 000 200 000 0 0 250 000 100,00%

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 %
NTNU, Norges tekniske- 25 000 100 000 125 000 50,00%
naturvitenskaplige universitet 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 25 000 100 000 0 0 125 000 50,00%

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%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Total norsk regional 
medfinansiering 25 000 100 000 0 0 125 000 50,00%
Statliga IR-midler 25 000 100 000 125 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 50 000 200 000 0 0 250 000 100,00%

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 50 000 200 000 0 0 250 000 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


