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Projekt: IT och Säkerhet i Inre Skandinavien (ISIS) 
 
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, Compare Karlstad, 16-874001-3894, för ovan nämnda projekt. Projektet 
prioriterades av programmets styrkommitté 2012-06-27 och har tidigare prioriterats av det 
regionala prioriterande partnerskapet i berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Ekonomisk tillväxt, och avser 
projektkostnader för perioden 2013-01-01 till 2014-08-31. Stödet uppgår till 45,28 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 600 000 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 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 kvartalsvis enligt följande tidplan: per den 30 mars 2013, 
den 30 juni 2013, osv.   (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 (2014-08-31) är 
stödberättigande. 

 
 

Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda 
regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.  

http://www.interreg-sverige-norge.com/
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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: Inre Skandinavien 
 
    
 
Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn 
Organisation: Länsstyrelsen Värmland 
Telefonnummer: +46 (0)54 197045 
E-post:magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se

http://www.interreg-sverige-norge.com/
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-
Norge. Insatser som skapar förutsättningar för utveckling av en modern IT-infrastruktur som närmar 
regionen till övriga regioner och länder är en av de insatser som prioriteras i Interregprogrammet. 
Satsningar på informations- och kommunikationsteknik är ett viktigt satsningsområde, och viktiga 
komponenter i detta sammanhang är tillgång, säkerhet, samverkan, riskförebyggande åtgärder, forskning, 
innovation, digitalt innehåll etc. Projektet bedöms vara innovativt med avseende på att de sökande 
organisationerna önskar utveckla ett samarbete över riksgränsen som avser att stärka utvecklingen av 
forskningsparker och samarbetet mellan dessa, vidare att etablera ett kluster kopplat till IT säkerhet för att 
genom detta stärka gränsregionens konkurrenskraft. 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
Projektet är ett resultat av ett mångårigt samarbete mellan två nätverksorganisationer i det geografiska 
området Inre Skandinavien. Projektet avser att se närmare på vilka slags saker, problem och uppgifter som 
upplevs som utmaningar för regionen Inre Skandinavien. Detta gäller frånflyttning från vissa delar av 
regionen, minskande befolkningstillväxt för andra delar och en ökad global konkurrens. För att möta dessa 
utmaningar vill projektet särskilt fokusera på att 1) stärka utvecklingen av forskningsparker och 
samarbetet mellan dessa, vidare önskar projektet 2) sätta igång ett utvecklingsprojekt knutet till etablering 
av ett kluster inom IT säkerhet (sårbarhet och beredskap/katastrof och återuppbyggnad) för att stärka 
regionens globala konkurrenskraft. 
 
Projektet kommer att fokusera på områden, utmaningar och uppgifter i regionen som är knutna till dess 
styrkor. Det är också viktigt att se på vad som är prioriterat lokalt, regionalt, nationellt inom EU och 
globalt. Compare Karlstad och Kunnskapsbyen i Lilleström vill genom projektet utveckla och stärka 
existerande gränsöverskridande nätverk, samt bygga nya som omfattar hela gränsregionen Inre 
Skandinavien. Ambitionen är att bidra till att Inre Skandinavien framstår som en stark och framtidsinriktad 
region med globala mått. Projektägarna önskar med detta projekt kartlägga, analysera och bygga upp ett 
partnerskap med bäring på kommande programperiod (2014-2020). 
 
Projektets aktiviteter (tematiska områden och delmål): 
 
Utveckling av forskningsparker 

• Kartlägga och analysera intresset hos aktörer på båda sidor av gränsen 
• Utveckla relationerna mellan högskolor/universitet, offentliga myndigheter och näringsliv, stärka 

kunskapsspridning och utveckling 
• Kartlägga möjligheter för en gemensam kompetensportal 

Projektnamn/prosjektnavn IT och Säkerhet i Inre Skandinavien 
Prioriterat/prioritert område Ekonomisk tillväxt 
Huvudsaklig inriktning är insatser: För utveckling av företag, branscher och entreprenörskap 
Svensk sökande/organisationsnr Compare Karlstad 16-874001-3894 
Norsk søker/organisasjonsnr Kunnskapsbyen Lilleström 983 514 170 
Projektledare/prosjektleder Marit Heiberg 
Kategori  11 Informations och kommunikationsteknik 
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• Arrangera konferenser och skapa mötesplatser 
• Främja intresset för teknologiska studier hos kvinnor 

 
Klusterutveckling inom IT-säkerhet 

• Kartlägga och analysera intresset hos aktörer på båda sidor av gränsen 
• Utveckla Disaster & Recovery koncept 
• Utreda synergieffekter av ett kommande datasäkerhetscenter i Fet kommune 
• Etablera ett partnerskap i Inre Skandinavien 

 
Kommunikation och profilering 

• Profilera teknologiska studie- och arbetsplatser 
• Utarbeta informationsmaterial 
• Använda web och nyhetsbrev 
• Skapa mötesplatser 

 
Planlägga fortsatt verksamhet 

• Kartlägga intresset för ansökan om ett huvudprojekt 
 

Förväntade resultat och egna resultatindikatorer 
Några av effekterna är definierade som indikatorer och kommer således att mätas som en del av projektet. 
Följande långsiktiga resultat förväntas uppnås som en effekt av projektet: 

• Etablerade mötesplatser mellan olika aktörer inom näringsliv, forskning och utbildning ska 
vidareutvecklas, och nya ska etableras där det finns ett behov 

• Etablerade nätverk mellan företag över regiongränser och riksgränsen ska vidareutvecklas, och nya 
ska etableras där det finns ett behov 

• Flera samarbetsprojekt mellan aktörer inom näringsliv, forskning och utbildning 
 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Det finns en rad mottagare av resultatet för projektet och på flera nivåer: 

• Utbildning – Högskolor och universitet 
• Forskning 
• Näringsliv 
• Kommuner/fylkeskommuner 
• Befintliga företagsnätverk 

 
Projektets gränsregionala mervärde/merverdi  
På båda sidor av gränsen finns redan starka miljöer på säkerhetsområdet. Svensk sida är stark när det 
gäller IT-säkerhet och på norsk sida är samhällssäkerhet och beredskap en styrka. Tillsammans 
kompletterar dessa miljöer varandra och utgör en helhet med stort gränsregionalt mervärde. Genom en 
analys och tillspetsning av insatsområdena önskar projektet utveckla regionen till att bli ett av Europas 
ledande områden inom säkerhet och beredskap. 
 
Nya nätverk kommer att etableras och gamla kommer att vidareutvecklas. Det förväntas kunna dras stora 
växlar på bättre ramar, erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte i hela gränsregionen. Projektet vill öka 
affärssamarbetet mellan företag, och stärka den gemensamma regionens image. Det finns en stor potential 
för samverkan mellan de enskilda tematiska områdena i projektet. Det finns stora möjligheter för 
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överföring av kompetens, produkter och teknologi, och detta kan medföra stora kommersiella möjligheter 
på båda sidor av gränsen.  
 
Sammankopplingen av flera nätverk på ömse sidor om gränsen ökar utbytet av tankar och idéer kring 
produkter, tjänster, samarbete etc. Genom samarbetet ges möjlighet att överföra teknologi och kompetens, 
och att utveckla samarbete mellan verksamheter för att på det sättet öka de marknadsmässiga 
möjligheterna i regionen eller i andra länder. Sammankopplingen ger en större slagkraft (genom 
komplettering av varandras kompetens eller förstärkning av gemensam kompetens) och attraktion för 
regionen i ett internationellt perspektiv.  
 
Organisation 
Projektägare Sverige: Compare Karlstad 
Projektägare Norge: Kunnskapsbyen Lilleström 
Projektledare: Kunnskapsbyen Lilleström 
 
Information och resultatspridning 
De deltagande parterna kommer att använda sina egna hemsidor för informationsspridning, nyhetsbrev 
och övrigt informationsmaterial används för förmedling av information rörande aktiviteter och resultat. 
Lokala aktörer kommer att bjudas in och engageras i aktiviteter genom utbredd marknadsföring av 
projektet. 
 
Säkerhet är hela tiden ett aktuellt tema i media. Projektet kommer att dra nytta av detta, och använda 
media aktivt för att få uppmärksamhet rörande projektets aktiviteter och för att förmedla resultat. Projektet 
kommer för övrigt att rapportera läget för projektgenomförandet till Interreg genom lägesrapporter och 
slutrapporten för projektet. 
 
Projektet ska marknadsföras som en kontaktyta för företagen såväl som för deras potentiella kunder. All 
spridning av information rörande projektet kommer att bidra till spridning av kunskap som i sin tur 
kommer att stärka samhörigheten i regionen. Marknadsföring av den samlade kompetensen inom 
forskningspark utveckling och säkerhet (IT) i regionen och projektets innehåll, framdrift och resultat 
kommer att ske med hjälp av nedanstående kanaler, enskilt eller i relevant kombination.  
 
• Annonsering  
• Parternas nyhetsbrev och broschyrmaterial  
• Presskonferenser, pressreleaser och artiklar i fackpress  
• Verksamheternas egna tidningar  
• Användning av www.interreg.no, www.interreg-sverige-norge.com och andra liknande hemsidor  
• Verksamheternas egna web-sidor  
• Seminarier (egna och andras)  
• Information till besökande delegationer  
• Konferenssessioner  
• Lägesrapporter till olika intressenter  
• Slutrapport  
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Projektets miljöarbete 
Vid genomförande av gemensamma aktiviteter kommer projektet att utnyttja miljövänliga transportmedel 
och har som mål att skapa minsta möjliga miljöbelastning. Projektet i sin helhet förväntas inte leda till en 
påverkan på miljön, eller möjligtvis en mycket marginell påverkan på miljön i området. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektet IT säkerhet i Inre Skandinavien kommer att arbeta systematiskt med att främja och integrera 
jämställdhet och mångfald i det löpande vardagsarbetet. Projektet kommer att arbeta med en jämn 
fördelning mellan kvinnor och män i arbetsgrupper, bland föreläsare och bland deltagare på seminarier 
etc. En av målsättningarna med projektet är att rekrytera fler kvinnor till teknologisk utbildning och 
arbete. Insatserna kommer i hög omfattning att rikta sig mot ungdomar.   
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
 
Projektet kommer att fokusera på bättre integration genom att bidra till att utbildade tekniker och 
ingenjörer från andra länder får använda sin utbildning i Sverige och Norge. 
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Utveckling av forskningsparker 2013-01-01 2014-08-31 
Klusterutveckling inom säkerhet IT/(IKT) 2013-01-01 2014-08-31 
Kommunikation och profilering 2013-01-01 2014-08-31 
   
   
   
   
   
   
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2013-01-01 

 
2014-08-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2013-11-01 

 
2014-08-31 

Projektets start och slutdatum 2013-01-01 2014-08-31 
 
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 50 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 50 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 50 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 50 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
10 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
60 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 20 
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 10 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 10 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

 
0 

 
5 

(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 
landet. 

 
0 

 
5 

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 2 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 5 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

 
0 

 
0 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(A) Projektet syftar till att förbättra företagsklimat, entreprenörskap, FoU och innovationer 
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Förväntade långsiktiga resultat och effektindikatorer 
Projektet förväntas resultera i utveckling av goda samarbetsrelationer och en mer attraktiv gränsregion. 
 
Förväntat gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Genom projektet ska det etableras samarbetsrelationer som kommer att bestå också efter att projektet är 
genomfört. Det gäller både mellan parterna i projektet, och mellan deltagare i projektets aktiviteter, 
däribland forskningsinstitutioner, utbildningsinstitutioner, näringsliv och kommuner. 
 
Ekonomi 
 
Specificering av övriga kostnader 

Övriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad SEK 
Förbrukningsmaterial 15 000 
Kontorsmaterial, telefon och porto 20 000 
Kostnad för möten/seminarier 104 000 
  

Indirekta kostnader  0 
Summa övriga kostnader 139 000 

 
 

Øvriga kostnader 
Typ av kostnad Kostnad NOK 
Kontorsmaterial, telefon och porto 10 000 
Informationsmaterial 10 000 
Kostnad för möten/seminarier/konferenser 327 500 
  
Indirekte kostnader 0 
Summa øvrige kostnader 347 500 
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Faktiska kostnader 2013 2014 2015 2016 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 495 600 330 400 826 000 62,34%
Externa tjänster 100 000 80 000 180 000 13,58%
Lokalkostnader 36 000 24 000 60 000 4,53%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Resor 80 000 40 000 120 000 9,06%
Övriga kostnader 63 400 75 600 139 000 10,49%
Summa faktiska kostnader 775 000 550 000 0 0 1 325 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 775 000 550 000 0 0 1 325 000 100,00%

Faktiske kostnader 2013 2014 2015 2016 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 1 113 000 742 000 1 855 000 72,75%
Eksterne tjenester 84 000 56 000 140 000 5,49%
Lokalkostnader 52 500 35 000 87 500 3,43%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Reiser 85 000 35 000 120 000 4,71%
Övriga kostnader 191 500 156 000 347 500 13,63%
Sum faktiske kostnader 1 526 000 1 024 000 0 0 2 550 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 1 526 000 1 024 000 0 0 2 550 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2013 2014 2015 2016 Summa SEK %
Region Värmland 150 000 150 000 300 000 22,64%
Karlstads kommun 200 000 100 000 300 000 22,64%

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 350 000 250 000 0 0 600 000 45,28%

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 350 000 250 000 0 0 600 000 45,28%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 350 000 250 000 600 000 45,28%

45,28%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 700 000 500 000 0 0 1 200 000 90,57%

Deltagaravgifter från företag 75 000 50 000 125 000 9,43%
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 75 000 50 000 0 0 125 000 9,43%
Total svensk finansiering 775 000 550 000 0 0 1 325 000 100,00%

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 2013 2014 2015 2016 Summa NOK %
Akershus fylkeskommune 751 000 249 000 1 000 000 39,22%
Hedmark fylkeskommune 200 000 200 000 400 000 15,69%
Skedsmo kommune 300 000 300 000 600 000 23,53%

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

Summa kontant finansiering 1 251 000 749 000 0 0 2 000 000 78,43%

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 1 251 000 749 000 0 0 2 000 000 78,43%
Statliga IR-midler 250 000 250 000 500 000 19,61%

19,61%
20,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 1 501 000 999 000 0 0 2 500 000 98,04%

Kunnskapsbyen Lilleström 25 000 25 000 50 000 1,96%
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 25 000 25 000 0 0 50 000 1,96%
Summa norsk finansiering 1 526 000 1 024 000 0 0 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.)
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