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Bilaga 2  

Punkt 14 Stödbrev/intentionsstötteerklaring 
till potentiella finansiärer  
 

Förslag att Politiskt Forum Skagerrak beslutar 

Att projektkonsortium som är under formering och som har för avsikt att söka medel 

från annan finansiär än de ingående parterna i PFS ska kunna få ett stödbrev från PFS om 

det är så att projekten uppfyller följande kriterier:   

1. Projektet innehåller parter från både Västra Götaland i Sverige och Viken och/eller 
Vestfold/Telemark i Norge. Andra parter utanför området kan delta vid behov. Det 
spelar ingen roll vem av partnerna i projektet som är projektägare.    

2. Projektet fokuserar på kust- och/eller vattenområdet Skagerrak och har ett 
hållbarhetsfokus.  

3. Projektet fokuserar på näringslivsutvecklingsfrågor i någon form.  
4. I övrigt arbetar i samma riktning som andemeningen och syftet med PFS.  
5. PFS uppmuntrar särskilt ansökningar till Interreg ÖKS samt Norge Sverige.  

 

Att processledaren tar fram en mall för ett stödjebrev/intentionsstötteerklaring som 

inkluderar kriterierna ovan.  

Att processledaren bereder detta för beslut och att hen har rätt att tillsammans med 

tjänstepersoner utföra ett sådant stödbrev/intentionsstötteerklaring. Processledare ska 

hålla PFS informerade i efterhand om vilka stödbrev som utfärdats och anmäla detta till 

nästkommande möte.  

Motivering 

Politiskt Forum Skagerrak kan ha en funktion att uppmuntra och stödja 

projektkonsortier att söka medel från bland annat Interreg eller andra finansiärer. Detta 

kan öka antalet projekt som främjar samverkan mellan Norge och Sverige och som 

adresserar näringslivsutvecklingsfrågor i Skagerrakområdet.  

 

  



 

Punkt 15 Organisation och 
verksamhetsområden för Politiskt Forum 
Skagerrak 
 

Förslag att Politiskt Forum Skagerrak beslutar 

Att anta bilaga 2 att fungera som verksamhetsplan och inriktningsdokument för åren 

2022 och 2023.   

Att processledaren verkar i enlighet med beslutet ovan.  

Motivering 

Under våren 2022 gjordes ett arbete inom ramen för projektet Marint Gränsforum 

Skagerrak med att utveckla de antaganden som gjorts i beslutsunderlagen till Politiskt 

Forum Skagerrak. Syftet med arbetet var att sammanställa ett underlag som i mer detalj 

beskriver Politiskt Forum Skagerrak; organisation, syfte, mandat och 

verksamhetsområden. Bilaga 2 utgör detta underlag i sin helhet och föreslås fungera som 

verksamhetsplan och inriktningsdokument för forumets två första verksamhetsår.  

 

 

 

 

 

  



 

Punkt 17 Fokus för påverkansarbetet  
 

Förslag att Politiskt Forum Skagerrak beslutar 

Att rekommendera respektive medlemsorganisation att verka för en harmonisering av 

regelverk för vattenbruk/akvakultur mellan Norge och Sverige.  

Att rekommendera respektive medlemsorganisation att verka för att den svenska 

utredningen enligt direktiv 2022:92, En moderniserad fiskelag och förbättrade 

förutsättningar att bedriva vattenbruk, tar intryck av den norska modellen att ta sig an 

förfrågningar om tillstånd/tillatelse för vattenbruk, t.ex. enligt principen ”en väg in”.  

Att processledaren verkar i enlighet med besluten ovan.  

Motivering 

Politiskt Forum Skagerrak har som uppgift att påverka i frågor som rör 

näringslivsutveckling i Skagerrak. Vattenbruket är en växande näringsgren som på svensk 

sida saknar ett ändamålsenligt regelverk för att kunna utveckla näringarna.  

 

 

  



 

Punkterna 18. Politikerutbildning, 19. 
Skagerrakkonferensen och 20. Studie om 
Skagerraks betydelse för ekonomin i Norge 

och Sverige 
 

Förslag att Politiskt Forum Skagerrak beslutar 

Att processledaren ska arbeta för att PFS organiserar och bjuder in ledamöterna i PFS 

och andra politiker & tjänstepersoner att genomgå en s.k. politikerutbildning om marint 

liv på Tjärnö marinbiologiska laboratorium under mars, april eller juni 2023.  

Att PFS vill stå som en av avsändarna till Skagerrakkonferensen. Om finansiering inte 

erhålles genom det sökta Interregprojekt ”Scandinavian Circular Business Triangle” så 

får processledaren i uppdrag att arbeta vidare för att hitta finansiering och ett sätt att 

genomföra konferensen under år 2023 samt 2025.   

Att en studie om Skagerraks betydelse för ekonomin i Sverige och Norge ska 

genomföras under 2023. Om finansiering för studien inte kan erhållas genom 

Interregprojekt ”Scandinavian Circular Business Triangle” får processledaren i uppgift att 

arbeta för att hitta annan finansiering så att studien kan genomföras.  

Motivering 

En projektansökan har skickats in till Interreg ÖKS för Interregprojektet ”Scandinavian 

Circular Business Triangle”. Om projektet blir beviljat så kommer detta att finansiera 

aktiviteterna politikerutbildning, Skagerrakkonferensen samt en studie om Skagerraks 

betydelse för ekonomin i Sverige och Norge. Om projektet inte beviljas så kvarstår ändå 

behovet av att dessa aktiviteter genomförs, då de kan utgöra viktiga fora för att nå PFS 

syfte och då bör annan finansiering sökas.  

 

  



 

Punkt 21 Tillgänglighet mötesanteckningar 
 

Förslag att Politiskt Forum Skagerrak beslutar 

Att anteckningar från mötet ska finnas tillgängliga via Svinesundskommitténs hemsida.  

 

Motivering 

Frågor som behandlas och beslut som tas i forumet ska vara transparenta för samtliga 

som vill tillgå denna information.  

 

  



 

Punkt 22 Tema för nästa forum 
 

Förslag att Politiskt Forum Skagerrak beslutar 

Att temat för nästa forum är Värdekedjan för vattenbruk.  

 

Motivering 

Vattenbruk består av många komponenter. Första mötet hade fokus på produktion. På 

andra mötet föreslås fokus vara längre upp i värdekedjan för att se hur PFS på bästa sätt 

kan stötta företag som baserar sin affärsidé på råvara från havet.  

 

  



 

Punkt 24 Nästa forum, i samband med 
politikerutbildning 
 

Förslag att Politiskt Forum Skagerrak beslutar 

Att processledaren får i uppgift att säkerställa att nästa forum kan hållas fysiskt i 

samband med politikerutbildningen i mars, april eller juni.  

 

Motivering 

Politikerutbildningen hålls på Tjärnö marinbiologiska station utanför Strömstad. Några 

politiker i Regionerna har tidigare gått utbildningen och varit mycket nöjda. Utbildningen 

syftar till att skapa en större förståelse för den marina miljön i Skagerrak. En god 

havsmiljö är en förutsättning för att vi ska ha livskraftiga marina näringar.  

 

Politiskt Forum Skagerrak ska sammanträda digitalt en gång per år och fysiskt en gång 

per år. Eftersom valet i Sverige i september 2022 innebär att det blir nya medlemmar 

från Sverige från och med januari 2023 kan det vara motiverat att forumet möts fysiskt. 

 

  



 

Punkt 26 Övriga frågor 
 

Förslag att Politiskt Forum Skagerrak beslutar 

Att processledaren får i uppgift att hålla koll på utredningar från både Sverige och 

Norge som är av relevans för PFS arbete och där PFS kan agera remissinstans/ge 

yttrande.  

Att PFS skickar ett brev till ordförandeskapet i Nordiska Minsterrådet och beskriver 

PFS och dess arbete.  

Att procesledaren får i uppdrag att genomföra punkterna ovan.  

 

Motivering 

 


