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Om programmet



Interreg Sverige-Norge 2014-2020 programmets overgriåpende mål er å skape de beste 
forutsetningene for en økonomisk sterk region med et attraktiv livsmmiljø.

Programmets ambisjon er at en skal gjennom et grenseoverskridende samarbeid håndtere 
felles utfodringer i grenseregionen og å utnytte potensialet, gjennom å bygge ned 
grensehinder, utnytte og fokusere på grenseregionens samlede ressurser samt å bidra til å 
koble sammen regionen på tvers av grensen.

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

• Forskning og innovasjon

• Konkurransekraft

• Miljø og ressurser

• Bærekraftig transport

• Sysselsetting
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Interreg Sverige-Norge 2014-2020
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Interreg Sverige-Norge 2021-2027

Målbilden är ett väl förankrat och användbart 
program som tar utgångspunkt i regionernas 
och fylkenas gemensamma utmaningar och 
styrkor, det gränsregionala mervärdet och med 
fokus på insatser som ger resultat på både kort 
och lång sikt.

Arbetet med att ta fram det nya programmet 
innefattar att välja vilka politiska mål som ska 
ingå i Interreg Sverige-Norge 2021-2027 utifrån 
EU-förordningen. Hur mycket medel som 
tilldelas till programmet från Europeiska 
regionala utvecklingsfonden (ERUF) och från 
den norska statsbudgeten är inte beslutat ännu.
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Interreg Sverige-Norge 

Programgeografien for det 
kommende Interreg Sverige-Norge 
programmet består av 5 regioner 
på svensk side og 3 fylker på Norsk 
side.

Karte til venstre viser 
programgeografien til nåværende 
program. 

Programgeografien til det 
kommende programmet kan 
endres noe i kommende program.
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Fylker i Norge

Trøndelag, Viken og Innlandet  er gitt i oppdrag 
av Kommunal og 
moderniseringsdepartementet å utarbeide 
programforslag.

Departementet har også foreslått at Innlandet 
fylkeskommune skal ha ansvar for 
forvaltningsorganisasjonen på norsk side for 
Interreg Sverige-Norge 2021-2027.

Departmentet vil delta aktivt i 
programutviklingen for at det nye programmet 
skal bidra til å reflektere målene i distrikts- og 
regionalpolitikken 

Regioner i Sverige

Dalarna, Jämtland-Härjedalen, Värmland, 
Västernorrland og Västra Götaland er gitt i 
oppdrag av den Svenske regjeringen å 
utarbeide programforslag.

Länsstyrelsen i Jämtland har fått i oppdrag å 
være forvaltende myndighet for Interreg 
Sverige-Norge for perioden 2021-2027.

Region Värmland har fått i oppdrag å 
lede/koordinere arbeidet med nytt program.



Vi ønsker inspill fra eksterne aktører i utviklingen av det 
nye programmet. En forenklet inspillsrunde vil 
gjennomføres så snart vi har et kunnskapsgrunnlag å ta 
utgangspunkt i.

Dette er også i tråd med hva Europaparlamentet 
etterspør. Europaparlamentet er opptatt av et brett 
deltagande så snart som mulig og ser positivt på att 
eksterne aktører involveras i arbeids- og skrivegrupper.
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Partnerskap
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Program forberedelse 2021-2027



• Joint Programming Comittee (JPC) er 
beslutningsorganet for programarbeidet. Medlemmene 
av JPC er representanter fra de de ulike regionene og 
fylkene i programgeografien.

• European Comission representanter som deltar i møter 
som rådgivere

• Nordregio forskningsmiljø som bidrar med et 
kunnskapsgrunnlag

• Forvaltende myndighet/Sekretariat deltar aktivt i 
programutarbeidelsen

• Region Värmland koordinerer prosessen
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Nøkkelaktører i programutviklingen
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Overordnet tidsplan for Interreg Sverige-Norge 2021-2027
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Programmets prioriterte områder



Europakommisjonen har gitt føringer om at følgende 
prioriterte områder (PO) skal vurderes i programutviklingen:

1. Ett smartere Europa (PO 1)

2. Ett grönare Europa (PO 2)

3. Ett mer sammanlänkat Europa (PO 3)

4. Ett mer socialt Europa (PO 4)

5. Ett Europa närmare medborgarna (PO 5)
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Prioriterte områder 



• förbättra forsknings- och innovationskapaciteten och användningen av 
avancerad teknik

• säkra nyttan av digitaliseringen för invånare, företag och myndigheter,

• förbättra de små och medelstora företagens tillväxt och konkurrenskraft,

• utveckla färdigheter för smart specialisering, strukturomvandling och
entreprenörskap.
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Ett smartere Europa gjennom innovative och smart økonomisk omstilling (PO 1)



• främja energieffektivitetsåtgärder

• främja förnybar energi

• utveckla smarta energisystem, smarta nät och smart lagring på lokal 
nivå,

• främja anpassning, riskförebyggande och motståndskraft mot 
katastrofer i samband med klimatförändringen,

• främja en hållbar vattenförvaltning,

• främja övergången till en cirkulär ekonomi

• främja biologisk mångfald och grön infrastruktur i stadsmiljö samt 
minska föroreningarna.

Ett grönare och koldioxidsnålare Europa genom ren och rättvis
energiomställning, gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, 
klimatanpassning, riskförebyggande och riskhantering (PO 2)



• förbättra digital konnektivitet,

• utveckla ett hållbart, klimattåligt, intelligent, säkert och intermodalt 
TEN-T,

• utveckla hållbar, klimattålig, intelligent och intermodal nationell, 
regional och lokal mobilitet, inklusive förbättrad tillgång till TEN-T samt 
gränsöverskridande mobilitet,

• främja hållbar multimodal mobilitet i städerna
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Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet och regional 
IKT-konnektivitet



• Effektivisera arbetsmarknaderna och förbättra tillgången till
sysselsättning av god kvalitet över gränserna.

• Förbättra tillgången till och kvaliteten när det gäller allmän utbildning, 
yrkesinriktad utbildning och livslångt lärande över gränserna i syfte att 
höja utbildnings- och kompetensnivån för erkännande över gränserna

• Ge rättvisare och snabbare tillgång till gränsöverskridande hälso- och
sjukvård som är hållbar, prisvärd och av god kvalitet.

• Förbättra tillgänglighet, effektivitet och anpassningsförmåga när det 
gäller hälso- och sjukvårdssystem samt långvarig vård och omsorg över
gränserna.

• Främja social inkludering och vidta åtgärder mot fattigdom, bland annat
genom att främja lika möjligheter och motverka diskriminering över
gränserna.
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Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter



• främja en integrerad social, ekonomisk och miljömässig utveckling, 
kulturarvet och säkerhet i stadsområden,

• främja en integrerad, social, ekonomisk och miljömässig lokal utveckling, 
kulturarvet och säkerhet, inklusive på landsbygden och i kustområden, 
även genom lokalt ledd utveckling.
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Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av 
stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ
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IR-Specifika mål



• Förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter, särskilt
sådana som har fått i uppdrag att förvalta ett visst territorium, och hos 
berörda parter

• Effektivisera den offentliga förvaltningen genom att främja rättsligt och
administrativt samarbete och samarbete mellan enskilda och
institutioner, särskilt i syfte att undanröja rättsliga hinder och andra 
hinder i gränsregioner

• Förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter och berörda
parter i syfte att genomföra makroregionala strategier och
havsområdesstrategier
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Better governance/Bättre samarbetskapacitet - Bättre Interreg-styrning
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Veien videre



Kunnskapsgrunnlag

Iverksette 
innspillsrunde

Beslutte prioriterte 
områder 
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Frist programutkast er januar 2021


