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Projekt: Gränsöverskridande Samverkan för säkerhet 
 
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, 16-202100-452401, för ovan nämnda projekt. 
Projektet prioriterades av programmets styrkommitté 2010-05-20 och har tidigare prioriterats 
av det regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktivt livsmiljö, och avser 
projektkostnader för perioden 2010-09-01 till 2013-08-31. Stödet uppgår till 52,17 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 1 635 851 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 Interreg-programmet 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 samt på platsen där projektet bedrivs. 
”En investering för framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt. 

• Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den 31 december 2010, 30 
april 2011, 31 augusti 2011, 31 december 2011, 30 april 2012, 31 augusti 2012, 31 
december 2012, 30 april 2013 (ansökan insänds senast en månad efter angivet datum).  

• Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum 
enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag (2013-08-31) 
är stödberättigande. 
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Särskilda Villkor:  
Gemensam rapportering av samarbetet görs med projektet Gränslös geografisk information II. 
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.  
 
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till 
Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
 
För förvaltande myndighet 

 
 

………………………………… 
Anita Sandell    
Programansvarig     
Interreg Sverige-Norge  ………………………………… 
  Annica Westerlund 
 
 
     
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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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Gjennom bedre evne til å handtere ulykker og krisesituasjoner vil prosjektet 
Gränsöverskridande Samverkan för Säkerhet (GSS) føre til en positiv innvirkning på 
kommunikasjoner og natur- og kulturmiljøer i grensebygdene. Prosjektet vil lede til økt 
institusjonelt samarbeid mellom de deltagende myndighetene og dermed også økt samhørighet. 
 
Prosjektet er godt forankra i beredskaps- og blålysmyndighetene. Beredskapsmyndighetene, 
som også har sitt eget prosjekt Gränslös Geografisk Information (GGI) oppe til vurdering, 
mener at GSS-prosjektet styrker GGI-prosjektet, spesielt i forhold til planlegging og 
gjennomføring av øvelser og ikke minst gjennom evalueringer i etterkant.  
 
Innen programmets prioriterte område attraktivt livsmiljø er ett av effektmålene å forbedre 
samarbeidet for å minske negative miljøeffekter, ett annet er å forbedre samfunnsservicen. Ett 
tredje effektmål som er i overensstemmelse med dette prosjektet er bedret samarbeid for å 
forbedre helse, forebygge risiko og øke sikkerheten. Det er av stor betydning å finne ulike 
former for løsninger på viktige samfunnsfunksjoner. Prosjekt innen redningstjenesteområdet er 
prioritert, ettersom nasjonsgrensen ikke skal føre til hindringer for effektive redningsinnatser. 
Grensesamarbeid er spesielt viktig innen sivil beredskap, krisehåndtering og vern mot ulykker 
og forebyggende risiko- og katastrofeplanlegging. 
 
Prosjektet har derfor sterk støtte i programmet Interreg Sverige-Norge 2007-2013. 
 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Prosjektet tar utgangspunkt i de utfordringer og problem som oppleves innen området 
krisehånddtering, rednings- og sikkerhetsarbeid. I mange tilfeller er utfordringene innen disse 
områdene ekstra store i grensebygdene. Faktorer som bidrar til disse utfordringene er bl.a.: 

• Store avstander og lav befolkningstetthet 
• Ulikt lovverk, bestemmelser og rutiner innen rednings- og sikkerhetsarbeid 
• Ulikheter i organisasjon og ansvarsfordeling 
• Ulikheter innenfor utdanning og kompetanse 
• Ulikheter innen redningsressurser, bl.a. digitalt kartmateriell 
• Ulikheter i språk og kultur  mer krevende i krisesituasjoner 

 
MiUN, med sitt kompetansemiljø innen krise og sikkerhetsspørsmål, og HiNT med sitt 
kompetansemiljø innen multimedia og simulering, har god kunnskap om hvordan man skal få 
mest mulig realistiske og gode øvelser for å bedre effekten og samarbeidet om 

Projektnamn/prosjektnavn Gränsöverskridande Samverkan för Säkerhet 
Prioriterat/prioritert område Attraktivt livsmiljø 
Huvudsaklig inriktning är insatser: For stads-/by- og landsbygdsutvikling 
Svensk sökande/organisationsnr Mittuniversitetet (MiUN) 16-202100-452401 
Norsk søker/organisasjonsnr Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) 971 575 905 
Projektledare/prosjektleder Ej utsedd 
Kategori  54 Övriga miljöskyddande och riskförebyggande åtgärder 



 

 

 
 
BESLUT 
PROJEKT 
2010-05-20 

 
 
 
DIARIENUMMER 
N30441-9-10 

 
 
 
DELOMRÅDE 
NGB 

 

                                      Europeiska unionen 
      Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 

N30441-9-10-BF-Gränsöverskridande Samverkan för Säkerhet  4 (12)  

beredskapsøvelser i grenseregionene. Beredskapsøvelsene skal skje i samarbeid med blålys- og 
beredskapsmyndighetene. Gjennom bruk av simulering skal det lages realistiske scenarioer til 
bruk i øvelsessammenheng og i etterkant av ledelsesøvelsene vil det brukes 
evalueringsteknikker for å høyne kunnskaps- og læringsnivået. 
 
Prosjektet bygger på erfaringer fra forprosjektet Gränslös Geografisk information (GGI): 

• Kompetansen og rutinene med å jobbe med digitale terrengdata og databasert ledelsesstøtte har 
behov for å styrkes 

• Store ulikheter mellom landene innen organisasjon, rutine, kultur, språk og utrustning fører til 
stort behov for felles øvelser 

• I tillegg til felles geografisk informasjon er det stort behov for felles informasjonsinnsatser som 
bl.a. ressursregister, symbolspråk og ord- og begrepsliste 
 
Prosjektet skal utvikle kompetanse, teknikker og rutiner for felles håndtering av kriser og 
sikkerhetstruende situasjoner i Midtnordens grensebygder. Mittuniversitetet (MiUN) og 
Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) er prosjekteiere. I tillegg deltar fylker, länsstyrelse, 
politimyndigheter, sektormyndigheter og foretak. Prosjektet skal drives i nært samarbeid med 
prosjektet Gränsöverbyggande Geografisk Information (GGI II). 
 
Hovedaktiveter: 

1. Katastrofescenarier 
Ulike ulykkes- og kriseforløp beskrives så realistisk og konkret som mulig. Det skal bygges på 
tidligere faktiske ulykkesforløp og det kreves samarbeid og kommunikasjon mellom samtlige 
involverte parter. Dette blir underlag for senere øvelser. De ulike scenariene vil lages som en 
visuell framstilling ved bruk av en kombinasjon av video, animasjoner og andre teknikker.  

2. Ledelsesøvelser 
Forberedelse, gjennomføring og evaluering. Skjer i samarbeid med GGI II-prosjektet. 

3. Evaluering 
Kvalitativ evaluering av simuleringsprosessen og kvantitativ evaluering av deltagerne og 
relasjoner mellom deltagerne. 

4. Innsamling, systematisering, tolking og dokumentasjon av alle erfaringer. Resultatspredning. 
 
 
Förväntade resultat och egna resultatindikatorer 
Overordna mål med prosjektet er å bidra til økt sikkerhet og dermed økt livskvalitet. 
 
Forventa resultat: 

• Tre större ledningsövningar kommer att genomföras i gränsregionen. Detta kommer att leda till 
befästa rutiner och färdigheter för interregionalt samarbete hos deltagande aktörer. Deltagarna 
får därutöver många tillfällen att utöka sina kunskaper om interregionalt säkerhetsarbete, 
modernt digitalt teknikstöd för planering och ledning av interregionala säkerhetsoperationer 
samt förhållanden av betydelse för sådan verksamhet.  

• Gränsöverskridande interregionala nätverk och kontaktnät för säkerhetsarbete kommer att 
utökas och stärkas. 

• Webbplatser och databaser med information av betydelse för interregionalt säkerhetsarbete 
kommer att byggas upp. I prosjektperioden eies databasene av MiUN og HiNT. Etter at 
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prosjektet er avsluttet er det aktuelt å overføre eierskapet til Länsstyrelsen og Fylkesmannen i 
Nord- og Sør-Trøndelag. 

• Arbetsmöten och seminarier runt interregionala säkerhetsfrågor kommer att genomföras. 
• Rapporter och vetenskapliga artiklar runt interregionala säkerhetsfrågor kommer att publiceras 

och spridas till projektintressenterna. 
• Rutiner och kanaler för ömsesidig (gjensidig) överföring av kunskaper och erfarenheter mellan 

problemägare och akademi (universitet och högskola) kommer att etableras och befästas. 
• Studenter på berörda studieprogram kommer att delta i ledningsövningarna och får därvid 

erfarenhet av praktiskt interregionalt säkerhetsarbete. 
• Forskning och utveckling inom området interregionalt säkerhetsarbete kan stärkas på berörda 

universitet och högskolor. 
• Kvarstående hinder för interregionalt säkerhetsarbete kan identifieras och planeras för framtida 

åtgärder 
 
Resultatindikatorer: 

• Resultatindikatorer vil bli benyttet i debriefingen umiddelbart etter ledelsesøvingen og i 
rapporter fra prosjektet i etterkant. 

• Databasen gir en oversikt over kommunikasjon under øvingene - og kan brukes til å vise 
hvilket kommunikasjonsmønster som finnes mellom og internt i ulike deltakergrupper med 
hensyn til frekvens, lengde og innhold i kommunikasjon. 

• En spørreundersøkelse (kvantitativ) før og etter ledelsesøvingen med hensyn til kunnskap om 
de ulike deltaker-gruppene (sammensetning, organisasjonsform, ressurser etc) vil bl.a. kunne gi 
følgende resultat: 
 - tiltaket (øvingen) har gitt en bedring i kunnskapen om andre deltakergrupper 
 - økt forståelse for den samlede ressurssituasjonen 

• Observasjon av deltakerne under ledelsesøvingen vil supplere kvantitativ informasjon nevnt 
over med et rikt kvalitativt datamateriale som kan avdekke potensielle forbedringer i 
samarbeidet mellom de ulike deltakergruppene. Dette kvalitative datamaterialet kan muligens 
legges fram i form av "inntrykk fra observasjonsteamet" under debriefingen - men vil i stor 
grad bli bearbeidet i etterkant av hver øvingssituasjon. 

• I etterkant av ledelsesøvingen (måneder evt. år senere) kan databasen gi verdifull informasjon 
for de enkelte deltakergruppene i forhold til å "spille av" / gi en oppsummering av 
hendelsesforløpet og eventuelle kritiske situasjoner / kommunikasjonsutfordringer som øvelsen 
avdekket. Her vil Länsstyrelsen/FM som eier kunne styre tilgangen til databasen - evt. utvide 
med nye scenarier og nye øvinger. 
 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Direkt målgrupp är myndigheter och företag med säkerhetsansvar i gränsregionen. Ytterst är 
målgruppen den befolkning som bor eller tillfälligt vistas i detta område.     
 
 
Projektets gränsregionala mervärde/merverdi  
Projektets gränsöverskridande mervärde har flera dimensioner:  

- Det ökar förståelse, tillit och samarbete mellan säkerhetsansvariga på ömse sidor 
nationsgränsen 
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- Myndigheter med säkerhetsansvar etablerar långsiktiga institutionella samarbeten runt säkerhet 
och krishantering 

- Gränsregionens attraktionskraft ökar tack vare ökad säkerhet och förbättrad 
krishanteringsförmåga 

- Den ömsesidiga kunskapen och förståelsen om förhållanden på andra sidan nationsgränsen 
kommer att öka hos projektdeltagarna 
 
 
Organisation 
Prosjekteiere er Høgskolen i Nord-Trøndelag og Mittuniversitetet. Prosjektdeltagere utover 
dette er på norsk side: Politidistrikt Sør-Trøndelag, Politidistrikt Nord-Trøndelag, Lierne og 
Tydal kommune, Statnett og NTE Nett AS. På svensk side deltar Länsstyrelsen i Jämtland, 
Polismyndigheten i Jämtlands län og Jämtkraft AB. 
 
I tillegg til de som er nevnt ovenfor, er det flere samarbeidspartnere som er med i prosjektet 
uten at de deltar med medfinansiering: Sivilforsvaret i Nord- Trøndelag og Sør-Trøndelag, 
AMK-sentralene i Trondheim og Namsos, Røros kommune, Røyrvik kommune, Meråker 
kommune, Statens kartverk, Jämtland räddningstjänstförbund, SOS Alarm, Ambulans og 
Lantmäteriet 
 
Prosjektet vil ha en styringsgruppe med representanter for de viktigste prosjektdeltagerne. 
Prosjektgruppe med prosjektleder, prosjekteiere og økonomisk personell. Arbeidsgrupper med 
personal  for resp. delprosjekt. En åpen referansegruppe. 
 
 
Information och resultatspridning 
Resultatet kommer att spridas och delges via seminarier och informationsdagar, rapporter och 
artiklar, webbplats och projektdatabas. 
 
 
Projektets miljöarbete 
Klimatpåverkan kommer att minska tack vare effektivare utnyttjande av räddningsresurserna 
bl.a. gjennom kortere utrykningsveger  
Effektivare insatser vid tex. trafikolyckor och bränder i gränsregionen minskar risken för 
utsläpp av giftiga ämnen till mark, vatten och luft.  
Effektivare insatser för blåljusmyndigheterna innebär vidare minskade störningar i fjällen, vad 
gäller buller, flygning och terrängkörning. Den storslagna fjällmiljön skyddas i största möjliga 
utsträckning. 
Effektiv samordning mellan länderna vid t ex brand och översvämning kan rädda värdefulla 
byggnader i gränstrakterna. Därmed blir chansen att rädda bl a byggnadsminnen och kulturellt 
värdefulla byggnader större. Kulturellt värdefulla byggnadsmiljöer skyddas i utökad 
utsträckning. 
Bättre geografisk information, bl a i form av digitala terrängdata, minskar risken för oavsiktlig 
skada på fornlämningar och andra skyddsvärda miljöer i samband med utryckning och 
räddningsinsatser.  
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GSS-projektet leder också till följande folkhälsomål: 
Genom att blåljusmyndigheternas personal får förbättrade möjligheter att effektivt utföra sitt 
arbete minskar den psykiska arbetsbelastningen och tryggheten i arbetssituationen ökar. Detta 
leder i sin tur ytterst till förbättrad folkhälsa för hela denna grupp. På motsvarande sätt, 
befolkningen i gränsregionen upplever en ökad trygghet tack vare projektets insatser. Detta 
leder i sin tur till minskad stress och därmed till förbättrad folkhälsa för hela 
befolkningsgruppen. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Högskolan är generellt en jämställd arbetsplats med utvecklade och antagna 
jämställdhetsplaner. Vad gäller GSS-projektet så innefattar personalplaneringen en god 
blandning av kvinnor och män. Projektet går dessutom ytterst ut på att öka säkerheten samt att 
rädda liv och hälsa för människor i gränsregionen. Detta gäller i lika omfattning för såväl för 
kvinnor som män.   
 
Ved det første prosjektmøtet vil informasjon og diskusjon omkring likestillingsarbeid i 
prosjektet inngå på agendaen. I forbindelse med aktivitetene katastrofescenarier og 
ledelsesøvelser og gjennom å utvikle en evalueringsmodell er en av delaktivitetne å granske 
disse ut fra et likestillingsperspektiv. 
 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Studenter på HiNT:s och MIUN:s utbildningsprogram kommer att delta i projektet i relativt 
stor omfattning. Detta gäller även de utländska studenterna som genom detta får en utökad 
insikt om levnadsförhållanden och livsvillkor i regionen.  
 
Prosjektet vil i noen av scenariene fokusere på situasjoner der bygder blir isolert av uvær, ras 
etc. Et av temaene da er hvordan omsorgsfunksjoner skal kunne gjennomføres. Slike 
omsorgsfunksjoner utføres ofte av immigranter, og integrering av etniske grupper inn i 
prosjektet som deltakere i de ulike kommunene er et mål for prosjektet.   
 
I krisesituasjoner eller ulykker kan det  også være utenlandske medborgere. Prosjektet tar 
derfor hensyn til språkproblem i tillegg til utfordringer knyttet til at impliserte har en annen 
kulturell bakgrunn, noe som gir utfordringer for den samordnede redningsinnsatsen.  
 
Utfordringer omkring språkbarrierer og kulturelle ulikheter må tas hensyn til og vil være et 
tema i planlegging og utførelse av ledelsesøvelser. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
BESLUT 
PROJEKT 
2010-05-20 

 
 
 
DIARIENUMMER 
N30441-9-10 

 
 
 
DELOMRÅDE 
NGB 

 

                                      Europeiska unionen 
      Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 

N30441-9-10-BF-Gränsöverskridande Samverkan för Säkerhet  8 (12)  

Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Scenariobyggande 1, 2, 3 2010-09-01 2012-12-31 
Ledningsövning 1, 2, 3 2011-01-01 2013-04-30 
Utvärdering 1, 2, 3 2011-01-01 2013-06-30 
Projektwebb 2010-09-01 2013-08-31 
Projektdatabas 2010-09-01 2013-08-31 
Informationsdagar och seminarier 1, 2, 3 2011-01-01 2013-05-31 
Rapporter och artiklar 2011-09-01 2013-08-31 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat 
efter projektslut 

2013-03-01 2013-08-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2013-03-01 2013-08-31 

Projektets start och slutdatum 2010-09-01 2013-08-31 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 

 
 
Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer 
Säkerheten i gränsregionen kommer att ligga på en långsiktigt högre nivå varvid gränsregionen 
kommer att utgöra en långsiktigt attraktiv livsmiljö.   
 
Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
De myndigheter och företag som deltar i projektet kommer att fortsätta och fördjupa sitt samarbete 
även efter projektets avslutning.         

Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 15 
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 15 
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 undanröjda upplevda gränshinder. 0 1 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

0 1 

Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt med inriktning på förebyggande av naturbetingade risker 
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Ekonomi 
Specificering av övriga kostnader 

Övriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad SEK 
Forbruksmateriell 15 770 
Kontorrekvisita, telefon og porto 10 000 
Informasjonsmateriell 30 000 
Bøker og trykksaker 10 000 
Kartmateriell 30 000 
Programvare 20 000 
Indirekta kostnader  376 967 

Summa övriga kostnader 492 737 

 
Øvriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad NOK 
Forbruksmateriell 45 000 
Kontormateriell, telefon, porto 20 000 
Informasjonsmateriell 40 000 
Bøker og trykksaker 15 000 
Kartmateriell 40 000 
Programvare 40 000 
Indirekte kostnader 322 000 
Summa øvrige kostnader 522 000 
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Faktiska kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 285 000 838 000 840 000 550 114 2 513 114 76,81%
Externa tjänster 5 000 10 000 10 000 5 000 30 000 0,92%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Resor 10 000 35 000 35 000 20 000 100 000 3,06%
Övriga kostnader 71 300 159 540 165 880 96 017 492 737 15,06%
Summa faktiska kostnader 371 300 1 042 540 1 050 880 671 131 3 135 851 95,85%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 11 300 42 540 50 880 31 131 135 851 4,15%
Summa svenska 
projektkostnader 382 600 1 085 080 1 101 760 702 262 3 271 702 100,00%

Faktiske kostnader 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 200 000 450 000 450 000 376 000 1 476 000 57,88%
Eksterne tjenester 5 000 20 000 20 000 15 000 60 000 2,35%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 50 000 90 000 90 000 72 000 302 000 11,84%
Övriga kostnader 95 000 160 000 160 000 107 000 522 000 20,47%
Sum faktiske kostnader 350 000 720 000 720 000 570 000 2 360 000 92,55%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 20 000 60 000 60 000 50 000 190 000 7,45%

Sum norsk prosjektkostnader 370 000 780 000 780 000 620 000 2 550 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2010 2011 2012 2013 Summa SEK %
Mittuniversitetet 180 000 500 000 500 000 320 000 1 500 000 45,85 %

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 180 000 500 000 500 000 320 000 1 500 000 45,85 %

Länsstyrelsen i Jämtlands län 0 8 340 16 680 8 340 33 360 1,02 %
Polisen i Jämtland 8 800 26 700 26 700 17 800 80 000 2,45 %
Jämtkraft 2 500 7 500 7 500 4 991 22 491 0,69 %

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

Summa direktfinansiering 11 300 42 540 50 880 31 131 135 851 4,15 %
Summa svensk nationell 
medfinansiering 191 300 542 540 550 880 351 131 1 635 851 50,00 %
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 191 300 542 540 550 880 351 131 1 635 851 50,00 %

52,17 %
50,00 %

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 382 600 1 085 080 1 101 760 702 262 3 271 702 100,00 %

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 382 600 1 085 080 1 101 760 702 262 3 271 702 100,00 %

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 2010 2011 2012 2013 Summa NOK %
Egenandelsfond i N-Tr.lag (TFoU) 150 000 300 000 300 000 250 000 1 000 000 39,22 %
Høgskolen i Nord-Trøndelag 50 000 100 000 100 000 50 000 300 000 11,76 %

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 200 000 400 000 400 000 300 000 1 300 000 50,98 %

Politiet i Nord- og Sør-Trøndelag 5 000 20 000 20 000 20 000 65 000 2,55 %
Tydal og Lierne kommuner 5 000 20 000 20 000 20 000 65 000 2,55 %
Statnett 5 000 20 000 20 000 15 000 60 000 2,35 %

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

Summa direktfinansiering 15 000 60 000 60 000 55 000 190 000 7,45 %
Total norsk regional 
medfinansiering 215 000 460 000 460 000 355 000 1 490 000 58,43 %
Statliga IR-midler 150 000 300 000 300 000 250 000 1 000 000 39,22 %

42,37 %
40,16 %

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 365 000 760 000 760 000 605 000 2 490 000 97,65 %

NTE Nett AS 5 000 20 000 20 000 15 000 60 000 2,35 %
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 5 000 20 000 20 000 15 000 60 000 2,35 %
Summa norsk finansiering 370 000 780 000 780 000 620 000 2 550 000 100,00 %

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


