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Projekt: Gränsvandring  
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige – Norge, 
länsstyrelsen i Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja 
stöd till den svenska parten, Emigrantregistret/Kinship Center, 16-873200-6294 för ovan 
nämnda projekt. Projektet har prioriterats av programmets styrkommitté och det regionala 
prioriterande partnerskapet i berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, och avser 
projektkostnader för perioden 2008-06-01 till 2011-05-31. Stödet uppgår till 41,67 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 3 750 000 kronor. 
Utbetalt stöd kan inte heller vara större än 50 % av den verifierade svenska offentliga 
finansieringen. 
 
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. 
 
Särskilda Villkor:  
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 ska göras enligt följande plan (se även § 5 i ovan 
nämnda samt bilagda föreskrifter): 
 

 Den första ansökan om utbetalning skall göras senast tre månader efter datum för 
beslut.  
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 Ansökan om utbetalning ska därefter göras fortlöpande senast var 6:e månad, dock 
alltid per kalenderårsskifte. Ett lämpligt intervall är 3-4 ansökningar om utbetalning 
per kalenderår. 

  Den sista ansökan om utbetalning skall göras senast två månader efter projektets 
slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag 
(2011-05-31) är stödberättigande.   

 
 
 
Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.  
 
Projektet uppmanas att bredda deltagandet till att omfatta ett större geografiskt område. 
 
Rekvisitioner och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg, 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Örjan Berglund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i Inre 
Skandinavien: 
 
Handläggarens namn: Henrik Lindholm 
Organisation: Länsstyrelsen Värmland 
Telefonnummer: 054-197273 
E-post:henrik.lindholm@s.lst.se
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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. Ett av programmets effektmål inom prioriterade området attraktiv livsmiljö är att förbättra 
nyttjande, förvaltning och utveckling av natur och kulturresurser. Projektets huvudsakliga inriktning 
finns inom insatser för kultur och kreativitet och projektet överensstämmer väl med de exempel som 
programmet ger på stödbara insatser såsom informations och kompetenshöjande insatser för spridning 
av kulturhistoria samt insatser för integration mellan befintliga institutioner.   
 
Projektet har bedömts utifrån kravet på indikatorer- projektets förväntade utfall avseende indikatorerna 
uppfylls väl av projektet, bland annat förväntas 400 personer vara involverade inom ramen för 
projektet och vidare förväntas 25 företag delta samt 4 upplevda gränshinder förväntas vara undanröjda 
efter projektet blivit genomfört. En kvalitetsbedömning har gjorts där Genomförandekapacitet, 
Resultatspridning, Kostnadseffektivitet, Innovation, Överlevnad och Långsiktig effekt bedömts och 
även dessa faktorer bedöms projektet uppfylla. 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
På 1800- och 1900-talet utvanderade miljontals personer från Sverige och Norge till Nordamerika. 
Under samma tid vandrade många svenskar över gränsen till Norge för att söka arbete. I länderna har 
olika institutioner byggts med anledning av det historiska värdet av i att dokumentera dessa 
folkvandringar. I Sverige har Emigrantregistret/Kinship Center och i Norge har Norsk 
Utvandrermuseum bildats för att dokumentera ländernas stora emigrationer. 
  
De båda sökande institutionerna har beslutat att bygga upp ett samarbete för att skapa ett svensk-
norskt nätverk gällande migrationsrörelser mellan länderna och den gemensamma historien kring 
emigrationen till Amerika. Institutionerna är ledande i respektive länder inom området och har stor 
vana att arbeta med modern teknik. Ett nätverk innebär inte enbart att de nämnda ledande 
institutionerna skall involveras, utan alla de verksamheter, som arbetar med ämnet kommer att vara 
med i nätverks-byggandet.  
 
Genom det planerade samarbetet så anser de sökande att de kommer stärka sina ställningar och 
vidareutveckla ett program när det gäller kunskap om historia, modern teknik och administration.  
 
Projektet inriktas mot: insamling, bevarande, forskning och spridning av förvärvad kunskap. För att 
maximera tillgängligheten utnyttjas modern teknik. 
 
Det är projektets intentioner att allt det material, som skapats av de två institutionerna och som skapas 
genom projektet skall göras tillgängligt för forskning på alla nivåer från gräsrot till akademisk 
forskning. Materialet skall systematiseras och bli en lättåtkomlig vara visande en viktig del i ländernas 
kulturarv. 
 

Projektnamn/prosjektnavn Gränsvandring 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För kultur och kreativitet 

Svensk sökande/organisationsnr Emigrantregistret/Kinship Center 16-873200-6294 

Norsk søker/organisasjonsnr Stifte Domkirkeodden, avd 
Utvandrermuseum og forskn.senter 

962 388 663 

Projektledare/prosjektleder Mathias Nilsson 
Kategori 58, Skydd och bevarande av kulturarvet 
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Det program för samarbetet och det uppbyggda nätverket skall enkelt vara överfört på andra delar av 
Norge och Sverige. Det skall också kunna vara applicerbart internationellt. Båda institutionerna har 
redan idag ett väl uppbyggt kontaktnät i respektive länder, i Europa och i Nordamerika. 
 
 
Mål 
Som ett första steg skall institutionerna bygga upp ett nätverk och göra en kartläggning av aktörer och 
material. Vidare skall institutionerna bygga upp ett datasystem, så att informationen mellan 
institutionerna lätt kan nås via Internet. Detta datasystem anser projektet blir en ovärderlig hjälp för 
forskare och en bred allmänhet söker kunskap om Inre Skandinaviens migrationshistoria. 
 
Norsk Utvandrermuseum får en kartläggning, registrering och digitalisering av Hedmarks 
migrationshistoria. Emigrantregistret/Kinship Center utvecklas från att ha varit enbart en 
arkivinsititution till ett fullvärdigt museum inom migrationshistoria.  
 
Samarbete har utvecklats mellan de två institutionerna och lokalhistoriska föreningar, turistnäringen, 
skolor samt universitet och högskolor.  
 
Projektet skall stärka institutionernas band med svenska/norska föreningar och organisationer i 
Nordamerika. 
 
För att fortlöpande kunna avspegla resultaten av projektets framskridande, öka uppmärksamheten 
kring projektet och stärka nätverket skall årligen två seminarier anordnas med inbjudna intressenter 
och allmänheten. Platsen för seminarierna skall växla mellan institutionerna. 
 
Målgrupp 
Målgruppen är forskare inom migrationsområdet, lokalhistoriska föreningar samt enskilda 
svensk/norsk/amerikaner som söker sina rötter. Vidare är en viktig målgrupp besöksnäringen i 
respektive länder genom kulturhistoriska organisationer. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Institutionerna innehar olika typer av kompetens och projektägarna anser att de kommer dra stor nytta 
av ett samarbete genom utbyte av kunskap och erfarenhet. Till exempel har Norsk Utvandrermuseum 
bred kompetens inom utåtriktad verksamhet medan Emigrantregistret/Kinship Center har 
spetskompetens inom arkiv och data/IT.  
 
Det stora gränsöverskridande mervärdet anser projektet är utnyttjande av de båda institutionernas 
skiftande kompetens samt gemensam behandling av källmaterialet i båda länderna vilket gör 
materialet tillgängligt. 
 
Den gemensamma behandlingen av källmaterial skapar nya forskningsmöjligheter inom temat för 
migration. Samarbetet ger forskare och en bred allmänhet nya verktyg för att söka kunskap om sitt 
kulturarv. Forskning på historisk migration kan ge nya perspektiv på den migration som vi ser i dagens 
samhälle. Projektägarna anser att projektet blir det första konkreta exemplet på Europarådets godkända 
projekt Heritage Routes. 
 
Organisation 
Verksamheten i projektet skall ledas av en styrgrupp. Styrgruppen består av sex personer där de två 
institutionerna utsett tre deltagare vardera. Institutionernas chefer ingår i styrgruppen. Projektledaren 
och biträdande projektledaren adjungeras till styrgruppen. Volymen på organisationen när det gäller att 
genomföra de olika arbetsmomenten består av 10 personer i Sverige och 8 personer i Norge. Här kan 
personer anvisas till projektet som arbetsprövning eller liknande. Båda institutionerna har erfarenhet 
av den verksamheten. Den anvisade personalen är den som deltar specifikt i projektet och är utöver 
den dagliga verksamheten. 
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Projektledaren med placering i Karlstad är utbildad dataingenjör, vilket anses av projektet vara en 
fördel med tanke på att projektet i stor utsträckning kommer att använda modern teknik och bygga nya 
datasystem.  
 
Projektkoordinator med placering i Hamar har en mastersexamen i historia, vilket anses vara av stort 
värde när det gäller att behandla historiskt material. 
 
 
Information och resultatspridning 
De fortlöpande resultaten skall spridas på olika sätt. Emigrantregistret/Kinship Center har en 
kvartalstidskrift med namnet Bryggan/The Bridge. Den utges med en svensk och en engelsk version. 
Projektet följs kontinuerligt i skriften. Utvandrarmuseet utger ett nyhetsbrev med namnet Brev 
Hjemmefra och här skall också resultaten beskrivas. Projektet kommer att få en egen hemsida och 
slutligen kommer respektive institutions hemsida beslysa projektet. 
 
 
Projektets miljöarbete 
Det finns inte någon direkt koppling till kriteriet miljö i projektet. All utrustning, som används i 
projektet kommer att vara miljöprövad. 
 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektet har i sin utformning lätt att få en jämn könsfördelning. Strävan skall också vara den att detta 
skall gälla även i den verksamhet som fortsätter efter projekttidens slut. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Hela projektets verksamhet har inriktningen att belysa hur svenskar och norrmän en gång klarade att 
etablera sig i ett annat land. Alla kunskaper om denna process anser projektet kan användas i våra 
dagars studie av invandring till våra länder. Även om vår emigration nu betraktas som ett historiskt 
skeende finns mängder av intressanta kopplingar till dagens invandring i våra länder. Det är en 
önskvärdhet för projektägarna att få invandrare kopplade till projektet som anställda eller 
praktiserande.  
 
 
Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Iordningställande av lokaler och teknisk utrustning 2008-06-01 2008-08-31 
Kartläggning av olika verksamheter 2008-09-01 2009-03-31 
Upplärning av personal 2009-04-01 2009-09-30 
Registrering, indexering och digitalisering 2008-06-01 2011-03-31 
Konfererande utom och inom projektet 2008-06-01 2011-03-31 
Styrgruppsmöten 2008-06-01 2011-05-31 
Kontakt med turistorganisationer 2010-01-01 2011-03-31 
Kontakt med universitet, högskola och skolor 2009-09-01 2011-03-31 
Spridandet av resultat  2009-01-01 2011-03-31 
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2011-01-01 2011-05-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-04-01 2011-05-31 

Projektets start och slutdatum 2008-06-01 2011-05-31 
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Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
 
Övergripande indikatorer Antall ved prosjekt- 
 start slutt 
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. 0 150 
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. 0 150 
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 25 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 4 
(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 2 

(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra landet. 0 5 
(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 5 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 2 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och landsbygdsutveckling. 0 3 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
 

(B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas 

 
Förväntade resultat och egna indikatorer  
När projektet är avslutat och alla moment är genomförda så förväntar sig projektägarna att de 
appliceras på andra områden i Sverige och Norge. Delar är under projekttiden redan spridda genom 
samarbetet med andra projekt till exempel Norsk Utvandrermusems förbindelse med "Migrasjon 
Rogaland". Metoderna förväntas även vara applicerbara på andra länder i Europa. Utveckling av 
projektet sker i samarbete med Association of European Migrations Institutions, där de båda 
projektägarna är medlemmar och har årlig kontakt. 
 
Genom kontakten med turistiska organisationen anses materialet vara en injektion för de framtida 
turistbesöken från Nordamerika till Skandinavien. 
 
De båda institutionerna kommer att efter projekttidens slut i sina ordinarie verksamheter svara för 
skötsel av webbsida, support, uppdateringar med mera. 
 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Det kommer att bli en naturlig fortsättning på samarbetet mellan de två sökande organisationerna. De i 
sin tur för in andra verksamheter från respektive land i samarbetet. Genom samarbetet med 
Association of European Migration Institutions får det fortsatta arbetet en europeisk dimension. Det 
fortsatta arbetet anses få ytterligare  en dimension genom samarbetet över Atlanten. 
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Ekonomi 
Projektet har specificerat planerade resekostnader utanför Sverige/Norge för deltagande i AEMI 
konferens till en totalkostnad av 25 000 kr.   

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 1 354 714 2 322 400 2 322 400 967 686 6 967 200 77,41%
Externa tjänster 105 000 180 000 180 000 75 000 540 000 6,00%
Lokalkostnader 147 000 252 000 252 000 105 000 756 000 8,40%
Investeringar 70 000 120 000 120 000 50 000 360 000 4,00%
Resor 35 000 60 000 60 000 25 000 180 000 2,00%
Övriga kostnader 38 286 65 600 65 600 27 314 196 800 2,19%
Summa faktiska kostnader 1 750 000 3 000 000 3 000 000 1 250 000 9 000 000 100,00%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00%
Summa svenska 
projektkostnader 1 750 000 3 000 000 3 000 000 1 250 000 9 000 000 100,00%

Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 675 150 1 373 400 1 373 400 572 250 3 994 200 84,27%
Eksterne t jenester 0 15 000 15 000 30 000 0,63%
Lokalkostnader 15 400 26 400 26 400 11 000 79 200 1,67%
Investeringar 40 000 30 000 70 000 1,48%
Reiser 35 000 70 000 60 000 25 000 190 000 4,01%
Övriga kostnader 156 116 65 200 105 200 50 084 376 600 7,95%
Sum faktiske kostnader 921 666 1 580 000 1 580 000 658 334 4 740 000 100,00%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 0,00%

Sum norsk prosjektkostnader 921 666 1 580 000 1 580 000 658 334 4 740 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK



 

S30441_74_08_BeslutGransvandring     

 
 
 

 

Svensk 
finansieringsplan

Svensk nationell 
medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Region Värmland 175 000 289 000 289 000 125 000 878 000 9,76%
Karlstad kommun 175 000 311 000 311 000 125 000 922 000 10,24%
Emigrantregistret/Kinship 
Center 379 000 650 000 650 000 271 000 1 950 000 21,67%

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

Summa svensk nationell 
medfinansiering 729 000 1 250 000 1 250 000 521 000 3 750 000 41,67%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 729 000 1 250 000 1 250 000 521 000 3 750 000 41,67%

41,67%
50,00%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 1 458 000 2 500 000 2 500 000 1 042 000 7 500 000 83,33%

Emi reg genom M&A 292 000 500 000 500 000 208 000 1 500 000 16,67%
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 svensk privat 
medfinansiering 292 000 500 000 500 000 208 000 1 500 000 16,67%
Total svensk finansiering 1 750 000 3 000 000 3 000 000 1 250 000 9 000 000 100,00%

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 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Hedmark fylkeskommune 236 483 405 400 405 400 168 917 1 216 200 25,66%
Avd Norsk Utv.museu.Lokaler 15 400 26 400 26 400 11 000 79 200 1,67%
Avd. Norsk Utv. museu. Arbeid 208 950 358 200 358 200 149 250 1 074 600 22,67%

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

Total norsk regional 
medfinansiering 460 833 790 000 790 000 329 167 2 370 000 50,00%

Statliga IR-midler 460 833 790 000 790 000 329 167 2 370 000 50,00%

50,00%
50,00%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 921 666 1 580 000 1 580 000 658 334 4 740 000 100,00%

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

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 921 666 1 580 000 1 580 000 658 334 4 740 000 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktf inansiering (arbeid m.m.)


