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Plats och tid:

Fylkeshuset Östfolds Fylkeskommune Sarpsborg
Måndagen den 27 augusti 2018 kl.09.30-13.30
Sammanträdesdatum
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Beslutande:

Linda M Engsmyr
Peter Birgersson Dafteryd
Per Jonsson
Cecilie Agnalt
Kommunstyrelsen
Ulf Eriksson
Inger Midtun

Sarpsborgs kommune
Strömstad kommun
Bengtsfors kommun
Østfold Fylkeskommune
Västra Götalandsregionen (per telefon)
Halden kommune
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Övriga deltagande:

Thomas Andre Hansen
Elsie Hellström

Sekreterare:

………………………………….,,,,,,,,,
Elsie Hellström

Justerare:

………………………………………
Peter Dafteryd

Ordförande

………………………………………...
Linda Marie Engsmyr

Justerare:

Østfold Fylkeskommune
Daglig Leder
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§ 12

Sammanträdesdatum

Sammanträdet
Ordförer öppnar mötet

Sida 2 av

öppnas

Sida

§ 13

Val
av
Att justera dagens protokoll jämte ordförer valdes Peter Dafteryd

justerare

§ 14

Godkännande
av dagordningen
Kommunstyrelsen
Dagordningen godkänns

§ 15

Ordförer har ordet
Linda Engsmyr poängterar återigen betydelsen av att de som har valts till ledamöter i
AU deltager på de möten som har beslutats under året. Eftersom vi kan konstatera att
den nuvarande strukturen för möten inte fungerar tillfredsställande, ser Linda fram emot
2
diskussionen
under paragraf 22

§ 16

Strategi för gränsregionla frågor i Viken Fylkeskommune
Cecilie Agnalt Östfolds Fylkeskommune ger en presentation av läget avseende Viken
Fylkeskommune. Det är förnärvarande oklart hur processen skall gå vidare på grund av
att det i Nordnorge är starka reaktioner mot sammanslagning av fylken.
Mötet väljer att avvakta vidare beslut avseende fylkesreformen innan man går vidare med
en strategisk diskussion avseende de gränsregionala frågorna och Svinesundskommitténs
roll
https:www.viken2020.no/

1999-

Beslut
Svinesundskommittén AU beslutar
att återkomma till ärendet vid ett senare möte, på grund av det nuvarande läget i
bildandet av Viken Fylkeskommune.
§ 17

Gränsmöjligheter/Gränshinder – en strategi 2019Elsie Hellström informerar om de diskussioner som pågår på EU – nivå, på nationell samt
på regional nivå, kring hur vi kan utveckla arbetet med att eliminera gränshinder och
skapa möjligheter.
Inom EU har man nu även lyft förslag på en förordning som behandlar ”Att stärka tillväxt
och sammanhållningen EU:s gränsområden” - se bilaga
Nordiska Ministerrådet har även markerat i sitt nuvarande kontrakt med
Svineundskommittén att ett viktigt uppdrag är att identifiera gränshinder och starta
lösningsprocesser.
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Västra Götalandsregionens tjänstemän har sedan tidigare poängterat vikten av att
Svinesundskommittén i sitt uppdrag arbetar med att eliminera gränshinder för
näringslivet.
VGR har nu även belyst liksom EU/Regio betydelsen av att arbeta med att
Sammanträdesdatum
”minska komplexiteteten i tidsåtgången och kostnaderna för interaktion över gränserna
och främja gemensamt utnyttjande av tjänster vid de inre gränserna” d.v.s.
Sida
hinder för ”offentliga samhällstjänster över gränsen”
Även Östfolds Fylkeskommune ger ett årligt stöd till den nuvarande verksamheten med
att identifiera och eliminera gränshinder samt medfinansierar projekt.
Cecilie Agnalt med flera anser att Svinesundskommittén bör involvera Østfoldsrådet i
Kommunstyrelsen
dessa diskussioner
samt att lyfta frågan på nationell nivå till Kommunal och
Moderniseringsdepartemenetet.
1999- presenterar en åtgärdsplan att arbeta vidare enligt
Elsie Hellström

Beslut
3
Svinesundskommitténs
AU beslutar
att Svinesundskommittén bör utarbeta en handlingsplan och finansieringsplan för det
fortsatta arbetet kring ”Gränshinder för näringslivet och för gränsregionala offentligt
samhällstjänster
Att handlingsplanen och finansieringsplan skall gälla fr.o.m. 2020-01-01
att Svinesundskommittén i samarbete med Fylkeskommunen och Västra
Götalandsregionen lyfter frågan på nationell nivå till Näringsdepartementet och
motsvarande departement i Norge om behovet av en tydlig struktur för gränshinder i
näringslivet
att arbeta vidare med att konkretisera EU:s rapport ”att stärka tillväxt och
sammanhållning i EUs gränsområden
att ta tillvara resultat från projekt Gränsmöjligheter i handlingsplanen samt resultat från
VGRs arbete med bl.a. Exportcenter
att Svinesundskommittén följer upp VGRs förfrågan till SKL angående en analys av
förutsättningarna kring samverkan över norsk/svenska gränsen för gränsregionala
offentliga samhällstjänster
att kontakta Østfoldsrådet för att behandla frågan ur ett Östfolds/Viken perspektiv

§ 18

Projektansökan ”Marint Gränsforum Skagerrak”
Elsie Hellström presenterar ett förslag till projektansökan ”Marint Gränsforum
Skagerrak”, ansökan är en vidareföring av erfarenheter och resultat från ”Framtiden är
Blå i Svinesundsregionen”
Projekttid 2019-01-01- 2021 12 31

Justerare:
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Projektet kommer att ansöka om medfinansiering från Interreg SV/No, Västra
Götalandsregionen, medsökande är Göteborgs Universitet/Tjärnö Marina Laboratorium
samt
Länsstyrelsen i Västra Götaland.
Sammanträdesdatum
Norsk projektägare är Østfolds Fylkeskommune och norska partners är bl.a.
Vestfolds/Telemarks Fylkeskommune, kommunerna Fredrikstad och Hvaler
Sida

Beslut
Svinesundskommitténs AU beslutar
Att ställa sig positiv till att Svinesundskommittén ansöker om Interregmedel till projekt
”MarintKommunstyrelsen
Gränsforum Skagerrak”
Att täcka Svinesundskommitténs kostnad 1 625 000 sek ur basverksamheten, samt
1999genom egen tid

§ 19

Deltagande i studieresa till Schweiz i oktober 2018
4
Inom projekt
”Gränsmöjligheter” kommer att arrangeras en studieresa till Schweiz, i syfte
att studera hur de arbetar med gränshinder/gränsmöjligheter mot sina grannländer.
Gruppen kommer bl.a. att besöka svenska ambassaden i Bern samt möta
företagsorganisationers som arbetar gränsregionalt.
Elsie Hellström presenterade ett utkast till avtal mellan Svinesundskommittén och
Nordiska Ministerrådet för verksamhetsåren 2018-2020.
Svineundskommitténs AU anser att de aktiviteter och projekt som presenteras i avtalet
stämmer väl överens kommitténs syfte och mål.
Beslut
Svinesundskommitténs AU beslutar
att ordförer Linda Engsmyr, Elsie Hellström samt Annika Daisley deltager i studieresan
att täcka kostnaden ur projekt ”Gränsmöjligheter”

§ 20

Boosting EU border region- studieresa
Inom EU pågår ett arbete för att stärka tillväxt och sammanhållning i EUs gränsområden,
vilket omnämns även i § 17.
Elsie Hellström presenterar ett förslag, att arbetsutskottet gör en studieresa till Bryssel
och DG Regio. Syftet är ta del av det arbete som pågår inom EU centralt och i
gränsregionerna Målet är att genom en sammanvägning av europeiska erfarenheter och
kunskap med våra regionala och kommunala strategier verka för en tillväxt och utveckling
i Svinesundsregionen (gränskommunerna i Bohuslän och Dalsland, Östfolds
Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen).

Justerare:
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Beslut
Svinesundskommitténs
AU beslutar
Sammanträdesdatum
att ställa sig positiv till en studieresa till Bryssel med ovanstående syfte och mål
att resan genomförs innan årsmötet 2019
Sida
att kostnaderna för resan fördelas mellan Svinesundskommittén och deltagarnas
uppdragsgivare

Kommunstyrelsen
§21
Svinesundskommitten
2.0
Elsie Hellström presenterar förslag på en översyn av Svinesundskommitténs verksamhet och
1999Organisation utifrån
följande bakgrund.
Svinesundskommittén – ideell förening beslutades i oktober 2013 att överta verksamhet
från Gränskommittén Bohuslän/Dalsland/Östfold. Intentionerna var då att verksamheten till
stor del skulle kunna drivas som tidigare, men som en egen juridisk person.
Föreningens säte5skulle vara Strömstad och verksamheten flyttades från Fyrbodals
kommunalförbund med intentionerna att Strömstad kommun skulle kunna sälja administrativ
och ekonomisk service mm.mm till Svinesundskommittén på motsvarande sätt som
Fyrbodals kommunalförbund hade sålt tjänster till Gränskommittén.
Under verksamhetsperioden fram till 2018 har vi kunnat konstatera att Svinesundskommittén har
andra förutsättningar som ideell förening, än som nätverket Gränskommittén hade.
Några är positiva för utveckling av Svinesundskommitténs uppdrag och verksamhet, men andra
har skapat problem, dock ej olösliga, men de medför en ökad administrativ belastning på
sekretariatet.
Vi likställs idag, av myndigheter som Skatteverket, som ett privat företag när det gäller skatt och
moms. Eftersom Svinesundskommittén inte bedriver affärsdrivande verksamhet får vi t.ex. inte
lyfta moms.
Utöver att en utvärdering av verksamhet och organisation hade varit av stort värde, kommer det
att inom de två närmaste åren ske stora förändringar i Östfold, då både fylkeskommunen och
fylkesmannen ändrar sitt geografiska område. Det kan påverka intresset för de gränsregionala
frågorna, Svinesundskommitténs syfte och mål samt medlemsantal
Dessutom råder en osäkerhet kring hur EU – programmet Interreg Sverige/Norge kommer att
formas i nästa strukturfondsperiod. Kommer det att finnas kvar, och i så fall i vilken omfattning.
Svinesundskommittén agerar idag på tre nivåer, kopplat till sina finansiärer och medlemmar
• Nordisk/gränsregional
• Regional
• Lokal/kommunal
• När Svinesundskommittén bildades uttalade styrelsen, att det gränsregionala
mellankommunala samarbetet skulle stärkas, och ett antal försök har gjorts utan att

Justerare:
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kommunala tjänstemän och politiker visat något större intresse, eller kunnat prioritera
detta.
Är Sammanträdesdatum
det fel frågor som har lyfts, fel målgrupper etc.

Däremot har både VGR och Östfolds Fylkeskommune ökat sitt intresse och har aktivt deltagit i
Sida samt konferenser.
projekt, möten
Även Nordiska Ministerrådet har sedan 2018 lyft in gränskommittéerna i sitt arbete på ett mer
strukturerat sätt.
Enligt OECD analysen ”Mega Western Scandinavia” är Svinesundskommittén en viktig
gränsregional aktör,
men arbetet kan stärkas och nyttjas på ett ännu mer effektivt sätt i den
Kommunstyrelsen
gränsregionala utvecklingen.
1999Det finns ett antal
frågeställningar som har uppkommit och som bör diskuteras och fattas beslut
kring.
Beslut
Svinesundskommitténs
AU beslutar
6
att Daglig Leder tillsammans med representanter för kommun/region/fylke får i uppdrag att ta
fram förslag till Svinesundskommittén 2.0,
att det är viktigt att en representant för Viken Fylkeskommune ingår i arbetsgruppen
tt en arbetsgrupp på 4-5 personer bildas som bistår Daglig Leder
att ett förslag presenteras för AU i februari 2019

§22

Ny mötesordning för Svinesundskommittén 2019
Under året har flera AU- möten haft svag närvaro eller har tvingats ställas in på grund
av att för få ledamöter haft möjlighet att deltaga.
Ordförer har upplevt detta som ett stort problem, då det har varit svårt att uppfylla
uppdraget enligt stadgarna och beslut från årsmötet.
Presidiet har dock inte bilden av, att den uteblivna närvaron på arbetsutskottets möten
beror, på ointresse utan av hårda prioriteringar.
Presidiet vill därför föreslå en förändring av antalet möten och dess sammansättning
inför verksamhetsåret 2019
Förslag;
Arbetsutskottet består av
Ordförande, vice ordförande, ledamot för Östfolds/Viken Fylkeskommune och
Västra Götalandsregionen
Arbetsutskottet utses av årsmötet, och de valbara representanterna är medlemmarnas
kommunalråd/oppositionsråd/ordförer/vara och motsvarande politiska nivå i fylke och

region
Arbetsutskottet sammanträder minst x antal gånger per år

Justerare:
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Svinesundskommittens styrelse består av;
Ordförande, vice ordförande, ledamot för Östfolds/Viken Fylkeskommune och
Västra
Götalandsregionen samt ytterligare 5 kommunalråd/oppositionsråd/ordförer/vara
Sammanträdesdatum
och
motsvarande politiska nivå i fylke och region.
Sida
Ledamöterna föreslås av valberedningen och väljs på årsmötet.
Styrelsen sammanträder 2 gånger per år och dessa möten kan kombineras med
t.ex.presentation av projektresultat. Gruppen kan tillika vara styrgrupp för
Svinesundskommitténs projekt.
Kommunstyrelsen
Årsmöte
Till årsmötet kallas alla medlemmar, de är för närvarande 17.
1999Årsmötet
består av en formell del enligt stadgarna samt en del där medlemmarna får en
presentation av årets verksamhet samt en inspirationsdel som ligger i linje med
Svinesundskommitténs verksamhetsplan.
7

Beslut
Svinesundskommitténs AU beslutar
att ställa sig bakom presidiets förslag till ny mötesordning för verksamhetsåret 2019
att förslaget presenteras på styrelsemötet den 19 oktober för beslut
att förslaget även antas på kommande årsmöte, då det eventuellt kräver stadgeändringar
.

§23

Program styrelsemöte oktober 2018
Nästa styrelsemöte är den 19 oktober och förslaget är att förlägga mötet till Halden
.
Beslut
Svinesundskommitténs AU beslutar
att förlägga nästa styrelsemöte till Halden
att ge i uppdrag till Elsie Hellström att boka lokal etc
att inbjuda ledamöterna i styrelsen till ett kvällsmöte med middag den 18 oktober,
programpunkt fastställs senare
att följande ärenden/saker/programpunkter ingår i dagordningen för styrelsemötet den
19 oktober
• Lagert runt – vad händer i Din kommun/region/fylke
• Svinesundskommittén 2.0

Justerare:
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• Ny mötesordning för Svinesundskommittén
• Projekt Marint Gränsforum Skagerrack
Sammanträdesdatum
• Fastställande av budget 2019
• VM i Orientering i Sarpsborg/Østfold 2019
Handelsutredningen
Sida•
• Presentation av resultat från förstudien «Kollektivtrafiken kör över gränsen»
• Remissvar ”Synpunkter på förslag till Europaparlamentets och rådets förordning
om en mekanism för lösning av rättsliga och administrativa problem i ett
gränsöverskridande sammanhang och synpunkter på förslag
särskilda
Kommunstyrelsen
bestämmelser för målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg) med stöd av
Europeiska regionala utvecklingsfonden och instrumentet för externa åtgärder”
1999• Mötesdatum 2019
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