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Projekt: Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete och utbildning. 
 
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, Sveriges Byggindustrier AB, 16-556061-2524 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2008-09-15 till 2009-06-30. Stödet uppgår till 100 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 49,91 %. 
 
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 (2009-06-30) 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   Ulf Johansson 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i Inre 
Skandinavien: 
 
Henrik Lindholm 
Länsstyrelsen Värmland 
054-197273 
henrik.lindholm@lansstyrelsen.se 
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll överens med innehållet i programmet för Interreg-Sverige-Norge. 
Ett av programmets effektmål inom prioriterade området ekonomisk tillväxt är ”integrerad arbetsmarknad 
med en konkurrenskraftig arbetskraft”. 
 
Projektets huvudsakliga inriktning finns inom kompetensutveckling och FoU och projektet 
överensstämmer med de exempel på stödbara insatser som programmet ger såsom utveckling av metoder, 
modeller och samarbetsstrukturer för kompetensutveckling anpassade efter marknadens behov.  
 
 
Projektbeskrivning 
 

Byggbranschen i båda länderna har långa traditioner i en svensk-norsk arbetsmarknad. Speciellt gäller 
detta gränstrakterna där arbetspendlingen är stor inom branschen. Det finns stora välkända entreprenörer 
som valt både Sverige och Norge som marknad men det finns även många mindre företag som ofta med 
specialkompetens levererar tjänster till verksamhetsområdet. 
 
Projektet fokuserar på mobilitet i arbetsmarknaden och arbetsförmedling inom bygg och 
anläggningsbranschen i Inre Skandinavien. Projektet skall organiseras med en egen styrgrupp med 
representanter från bransch-organisationerna Norges Byggskole, Byggenæringens Landsforening och 
Sveriges Byggindustrier.  
 
Man skall genomföra en beskrivning och en analys av branschen och se på behoven för rekrytering och 
kompetensutveckling. Detta kommer genomföras i ett samarbete mellan arbetsförmedlingen och NAV.  
Vidare skall man analysera befintliga bygg och anläggningsutbildningarna som finns på gymnasieskolor 
och fackskolor/kvalificerade yrkesutbildningar. Lärlingsordningen ser annorlunda ut mellan länderna och 
man skall genomföra aktiviteter för att se över möjligheter till samordning av denna.    
 

Projektnamn/prosjektnavn Bygg i gränsregionen, en gemensam marknad för arbete 
och utbildning.  

Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För kompetensutveckling och FoU 

Projektet är en förstudie Nej 
Svensk sökande/organisationsnr Sveriges Byggindustrier Service 

AB 
16-556061-2524 

Norsk søker/organisasjonsnr Norges Byggskole 962379125 
Projektledare/prosjektleder Øivind Eriksen-Vik 

 
Kategori   66 
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I det skifte från hög till lågkonjunktur som i dagsläget är aktuellt så är det viktigt att näringsliv, offentliga 
myndigheter och skolverk samarbetar för att på bästa sätt skapa både kort och långsiktiga lösningar. 
Projektet skall titta på eventuella lösningar kring igångsättandet av utbildningar inom området för de som 
blir arbetslösa för att dessa när konjunkturen svänger skall stå rustade att på bästa sätt stå arbetsmarknaden 
till förfogande.  
 
Olika temaområden skall undersökas i projektet. Man skall titta på saker som reduktion av bygg fel och 
skador, ökad energi och miljöfokusering, ökad kundtillfredsställelse samt ökad jämställdhet och mångfald.  
 
Byggbranschen består i stor grad av små och medelstora företag som enskilt inte anser sig ha resurser nog 
till att starta och organisera arbete som säkrar förbättring, rekrytering och kompetensutveckling. En 
gemensam satsning från de sökande organisationerna är därmed ett led i att stärka branschen inför 
framtiden. 
 
Mål 
Vid projektets slut skall följande mål vara nådda: 
*En generell analys skall vara genomförd av kompetensbehov, utbildningsutbud och mobilitet (mellan 
arbetsmarknaden och utbildningsmarknaden)  
*En analysrapport skall vara framtagen där man presenterar de utmaningar som branschen står inför samt 
där möjliga åtgärder presenteras med utgångspunkten kring möjligheterna med en gemensam 
arbetsmarknad och utbildningsregion inom byggområdet.  
*Ett nätverk mellan skola, arbetsförmedling/myndigheter och partners inom byggnäringen skall vara 
etablerat.  
*Ett underlag skall vara framtaget för fortsatt arbete inom projektets område vilket även skall kunna vara 
tillgängligt till en eventuell ansökan till ett större interregprojekt.  
 

Målgrupp och mottagare av resultatet 
*Svenska kommuner och norska fylkeskommuner med speciell inriktning mot lärare inom bygg och 
anläggningsutbildningar och genom detta även studenter inom området. 
*Offentliga myndigheter med speciell inriktning mot arbetsförmedlingen inom byggbranschen. 
*Företag samt arbetsgivarorganisationer och arbetstagarorganisationer inom byggbranschen.  
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Genom projektets aktiviteter skapas ökade möjligheter för rörlighet hos arbetskraften och studenterna. 
Man skall verka för undanröjande av gränshinder inom byggbranschen. En förbättrad samsyn kring 
kompetensbehov samt lärlingsordningen skall tas fram.  
 
Mervärde i projektet genom deltagande från 20 % - område  
I projektet kommer viss verksamhet bedrivas i Oslo kommune vilken tillhör de sk 20 % områdena. Genom 
detta så förbättras spridningen av resultaten av projektet. Denna kommun är även en viktig kommun för 
branschen då många byggprojekt bedrivs inom dess geografiska gränser.  
 
 
Information och resultatspridning 
Information om projektet och dess resultat kommer att spridas genom seminarium, workshops, 
företagsbesök, artiklar i tidningar och branschtidningar samt genom generell information om projektet till 
berörda parter. 
 
Projektets miljöarbete 
Man skall undersöka möjligheterna till att inför mera diskussioner kring energi och miljö som en del av 
byggutbildningen. 
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Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
I arbetet med analysen av branschens rekryterings och kompetensbehov så skall även undersökningar 
genomföras kring möjligheterna att öka antalet kvinnor inom byggbranschen. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
I arbetet med analysen av branschens rekryterings och kompetensbehov så skall även undersökningar 
genomföras kring möjligheterna att öka integrationen av invandrare för att öka mångfalden inom 
byggbranschen.  
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Planläggning, organisering och drift av projektet. Etablering av 
styrgruppen 

2008-09-15 2009-06-30 

Kartläggning och analys av arbetsmarknaden, rekryterings och 
kompetensbehov 

2008-10-15 2009-04-01 

Etablering av nätverk mellan bygglärare och arbetsförmedlare 2008-09-15 2009-05-01 
Planerande och genomförande av startseminarium riktat mot svenska 
och norska bygglärare 

2008-10-01 2008-11-01 

Uppföljning av startseminariet, Workshops för bygglärare och 
arbetsförmedlare 

2008-11-01 2009-06-01 

Avslutningsseminarium, planering och genomförande 2009-03-01 2009-05-31 
Sammanställning och konklusioner för vidare arbete 2009-05-01 2009-06-30 
Informationsspridning 2008-09-15 2009-06-30 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2009-05-01 2009-06-30 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2009-06-01 2009-06-30 

Projektets start och slutdatum 2009-09-15 2009-06-30 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 5 
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 25 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 35 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 2 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 8 

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) Projektet utvecklar nya metoder och modeller för kompetensutveckling 



 

S30441-196-08-Beslut-Bygg i gränsregionen en gemensam marknad för arbete och utbildning.  

 
 
Förväntade resultat och effekter 
En ökad mobilitet hos arbetskraften. En säkrad rekrytering av efterfrågad kompetens 
 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Ett etablerat samarbete kring utveckling och genomförande av lärlingsordningen. 
 
Ekonomi 
 
Av projektets norska kostnader beräknas att 20 % kommer att uppstå i Oslo kommune. Dessa kostnader 
kommer att särredovisas i ansökan om utbetalning av IR-midler. 
 

 

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 0 0,00%
Externa tjänster 50 022 25 000 75 022 29,95%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Resor 10 000 10 000 20 000 7,99%
Övriga kostnader 20 000 10 000 30 000 11,98%
Summa faktiska kostnader 80 022 45 000 0 0 125 022 49,92%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 101 300 24 140 125 440 50,08%
Summa svenska 
projektkostnader 181 322 69 140 0 0 250 462 100,00%

Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 110 000 69 000 179 000 71,60%
Eksterne tjenester 20 000 20 000 8,00%
Lokalkostnader 0 0,00%
Investeringar 0 0,00%
Reiser 15 000 10 000 25 000 10,00%
Övriga kostnader 26 000 26 000 10,40%
Sum faktiske kostnader 125 000 125 000 0 0 250 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 125 000 125 000 0 0 250 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
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 kontant finansiering 0 0 0 0 0 0,00%

Karlstad kommun 30 000 0 30 000 11,98%
Säffle kommun 10 000 20 000 30 000 11,98%
Avesta kommun 11 627 4 140 15 767 6,30%
Västerberslagens 
utbildningscentrum 17 220 17 220 6,88%
Borlänge kommun 32 475 32 475 12,97%

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

Summa direktfinansiering 101 322 24 140 0 0 125 462 50,09%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 101 322 24 140 0 0 125 462 50,09%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 80 000 45 000 125 000 49,91%

100,00%
49,91%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 181 322 69 140 0 0 250 462 100,00%

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 181 322 69 140 0 0 250 462 100,00%

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 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Norges Byggskole 50 000 75 000 125 000 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 50 000 75 000 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 50 000 75 000 0 0 125 000 50,00%
Statliga IR-midler 75 000 50 000 125 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 125 000 125 000 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 125 000 125 000 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.)

 


