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Projekt: UNISKA 2014  
 
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, Karlstads universitet, 16-202100-3120 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2012-04-01 till 2013-03-31. Stödet uppgår till 49,48 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 122 440 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 49,48 %. 
 
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 (2013-03-31) 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: +46 (0)54 197045 
E-post:magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se
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R30441-46-12 

 
 
 

DELOMRÅDE 
Reg 

 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-
Norge. Kompetensutveckling och FoU till nytta för näringslivet i regionen är en av de insatser som 
prioriteras i Interregprogrammet. Projektet bedöms vara innovativt med avseende på att 
utbildningsinstitutioner i Sverige och i Norge genom samarbetet i projektet verkar för att det under 
projektgenomförandet läggs en grund för ett fortsatt och utvecklat samarbete mellan de 
utbildningsinstitutioner som finns i det geografiska området Inre Skandinavien 
 
Projektbeskrivning 
Universitetsalliansen för Inre Skandinavien (UNISKA) har sedan slutet av 1990 talet aktivt arbetat för att 
få till stånd ett djupare samarbete mellan mellan Universitet/Högskolor i det programområde som utgörs 
av det geografiska området Inre Skandivaien. Samarbetet har lett till samarbete mellan två svenska 
lärosäten och fem norska, där Oslo är det senast tillkomna.  
 
Av den forskningsrapport som utförts av Dalarnas Forskningsråd med anledning av det projekt som 
beviljats av Interreg Sverige Norge programmet för perioden 2009-2011 framgår att UNISKA lärosätena 
bör vara en bättre och tydligare resurs för det omgivande samhällets näringsliv och arbetsmarknad. På 
samma sätt bör lärosätenas forsknings- och utbildningssystem integreras och kopplas närmare regionens 
näringsliv. Med anledning av detta ska detta projekt förtydliga UNISKAS roll för vad och mellan vilka 
samverkan skall vara ett medel för utveckling. Vidare ska UNISKA förtydliga vilka samverkanskompo-
nenter som skall ingå i kommande projekt. Dessa kan vara demokratiutveckling, kunskapsutveckling, 
tillväxt och bättre utbildning men bör vara klart definierade vid utvecklingen av kommande projekt. Fokus 
ska vara på de strategiska och generella utvecklingsuppgifterna inom lärosätenas kompetensområden. 
Erfarenhetsmässigt har det visat sig att de projekt och projektplaner som gjorts upp i UNISKA projekten 
tagits fram av en mindre grupp personer och inte varit klart förankrade i ledningsorganisationerna eller 
bland dem som skall utföra arbetet. Detta har fått till följt att målen inte har kunnat uppnås i vissa fall och 
alltför mycket tid har ägnats åt tolkning av projektets syfte. 
 
Småprojektet UNISKA 2014 vill råda bota på dessa administrativa problem som uppstått i tidigare projekt 
genom att i god tid före nästa programperiod som ger möjlighet att ansöka medel för ett större projekt 
finna lösningar på ett bättre fungerande samarbete och consensus vid projektplanering.  
Ledningarna vid respektive lärosäte är nu beredda att genom två konferenser, en år 2012 och en år 2013 ta 
fram bindande överenskommelser för dels hur projekten skall utformas och att respektive lärosäte är berett 

Projektnamn/prosjektnavn UNISKA 2014 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

 
För kompetensutveckling och FoU 

Projektet är en förstudie JA 
Svensk sökande/organisationsnr Karlstads universitet 16-202100-3120 
Norsk søker/organisasjonsnr Högskolan i Hedmark 974 251 760 
Projektledare/prosjektleder Lennart Blomquist 
Kategori  75 Utbildning 
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att sätta av resurser såväl personella som finansiella för att kunna delta i de kommande eventuellt 
beviljade projekten. Till konferenser och förberedelsearbetet och efterföljande uppföljningar skall kopplas 
de verksamhetsledare vars verksamhet kan komma att beröras av kommande projekt. UNISKA 
koordinatorerna vid respektive lärosäte har här en sammanhållande roll och uppgift att föra vidare 
resultaten in i nästa programperiod som börjar år 2014. De slutliga mottagarna av resultaten i projekten, 
lärosätenas forskare och studenter kommer att involveras i detta projekt, i såväl planering och uppföljning 
som genomförandet av de två konferenserna.   
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Universitetens/Högskolornas ledningar (Rektorer,Universitetsdirektörer/motsvarande), UNISKAS ko-
ordinatorer vid respektive lärosäte samt verksamhetsledarna för de specifika ämnen som ska omfattas av 
kommande projekt inför programperioden 2014-2020. I förekommande fall även studenter då deras 
medverkan är nödvändig för utveckling av framtida projekt. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Projektet kommer i första hand att ge ett institutionellt mervärde genom att det partnerskap som byggts 
upp mellan lärosätena i Inre Skandinavien kommer att fördjupas ytterligare genom gemensamma 
utbildningsplaner och ökad kompetensutveckling för medverkande såväl inom lärarkår som bland 
studenter. Ett mervärde är även att projekten utvecklas och planeras gemensamt samt genomförs av 
personal på såväl svensk som norsk sida. 
 
Information och resultatspridning 
Genom universitetsalliansens egna hemsida www.uniska.org, de medverkande lärosätenas hemsidor, 
konferenserna i projektet med efterföljande presskonferenser. Press realeaser vid projektets start och slut i 
samband med slutrapporten. Enklare tryckt dokumentation som beskriver UNISKA och hur man 
förbereder sig inför kommande programperiod på ett gränsöverskridande sätt. 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet har specifikt inga miljömål men kommer att utnyttja allmänna kommuniaktionsmedel vid fysiska 
träffar samt för andra möten använda sig av modern teknik för konferenssamtal och sammanträden. 
Genom detta sätt att arbeta förväntas miljöbelastningen i detta projekt bli liten. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Respektive lärosäte följer de jämställdhetsplaner (liknande) som antagits vid respektive myndighet, dessa 
torde väl stå i överensstämmelse med EU:s mål jämställdhet. Dock kan en avsevärd övervikt av kvinnliga 
forskare/studenter märkas vid vissa lärosäten varför projektets resultat ska kunna attrahera fler manliga 
studerande/forskare till dessa lärosäten. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Trots existerande likheter mellan Sverige och Norge kommer projektet att avhjälpa speciellt de kulturella 
skillnader som finns inom såväl inom utbildningsområdet som inom delar av näringslivet.
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Projektstart och Kick-off 2012-04-01 2012-06-30 
Planering av konferens I 2012-07-01 2012-09-15 
Genomförande av konferens I 2012-09-16 2012-10-15 
Uppföljning av gränsöverskridande kontakter 2012-10-16 2012-12-31 
Studieresa till Sheffields Universitet 2012-10-01 2012-12-31 
Planering av konferens II 2013-01-01 2013-02-01 
Genomförande av konferens II 2013-02-01 2013-02-28 
   
   
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2012-04-01 

 
2013-03-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2012-04-01 

 
2013-03-31 

Projektets start och slutdatum 2012-04-01 2013-03-31 
 
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 25 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 35 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 25 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 15 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
5 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
5 

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 0 
(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 1 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

 
0 

 
0 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projekt avseende nya utbildningsprogram och utbildningsinfrastruktur  
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Förväntade resultat och effekter 
Genom projektet kommer UNISKA som samverkanskoncept att stärkas såväl när det gäller framtagande 
av projektplaner, åtgärder för gemensamma utbildningsplaner samt inte minst  för den gränsöverskridande 
forskning som ännu är i sitt embryo men bedöms ha stor potential 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Samabetet mellan ledningar och verksamshetsledare inom UNISKA ska ha stärkts för att bättre kunna 
utveckla forskning och utveckling i och emellan lärosätena i Sverige och Norge. Genom den 
samarbetsform kommer även institutionerna vara bättre förberedda för EU:s nya programperiod 2014-
2020 än vad man varit vid tidigare tillfällen. 
 
 

 

Faktiska kostnader 2012 2013 2014 2015 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 45 000 45 470 90 470 36,56%
Externa tjänster 17 500 40 500 58 000 23,44%
Lokalkostnader 0 18 000 18 000 7,27%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Resor 47 000 19 000 66 000 26,67%
Övriga kostnader 7 000 7 970 14 970 6,05%
Summa faktiska kostnader 116 500 130 940 0 0 247 440 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 116 500 130 940 0 0 247 440 100,00%

Faktiske kostnader 2012 2013 2014 2015 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 18 000 17 949 35 949 14,56%
Eksterne tjenester 33 115 50 681 83 796 33,95%
Lokalkostnader 18 000 0 18 000 7,29%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Reiser 40 000 37 500 77 500 31,40%
Övriga kostnader 2 385 9 198 11 583 4,69%
Sum faktiske kostnader 111 500 115 328 0 0 226 828 91,90%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 8 181 11 819 20 000 8,10%

Sum norsk prosjektkostnader 119 681 127 147 0 0 246 828 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2012 2013 2014 2015 Summa SEK %
Karlstads universitet 65 000 60 000 125 000 50,52%

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 65 000 60 000 0 0 125 000 50,52%

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 65 000 60 000 0 0 125 000 50,52%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 51 500 70 940 122 440 49,48%

49,48%
49,48%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 116 500 130 940 0 0 247 440 100,00%

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 116 500 130 940 0 0 247 440 100,00%

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 2012 2013 2014 2015 Summa NOK %
Högskolan i Hedmark 12 500 12 500 25 000 10,13%
Högskolan i Lillehammer 7 500 12 500 20 000 8,10%
Högskolan i Gjövik 7 500 12 500 20 000 8,10%
Högskolan i Akershus/Oslo 7 500 12 500 20 000 8,10%
Högskolan i Östfold 7 500 12 500 20 000 8,10%

0 0,00%

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

Summa kontant finansiering 42 500 62 500 0 0 105 000 42,54%

Högskolan i Lillehammer 2 000 3 000 5 000 2,03%
Högskolan i Gjövik 2 000 3 000 5 000 2,03%
Högskolan i Akershus/Oslo 2 090 2 910 5 000 2,03%
Högskolan i Östfold 2 091 2 909 5 000 2,03%

0 0,00%
0 0,00%

0 0,00%

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

Summa direktfinansiering 8 181 11 819 0 0 20 000 8,10%
Total norsk regional 
medfinansiering 50 681 74 319 0 0 125 000 50,64%
Statliga IR-midler 69 000 52 828 121 828 49,36%

53,71%
49,36%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 119 681 127 147 0 0 246 828 100,00%

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 119 681 127 147 0 0 246 828 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


