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Plats och tid Rådhuset, Skjærhalden, Hvaler kommune, Norge, kl. 10.00 - 14.00  

Beslutande  

 Se deltagarförteckning s. 9 

  

  

  

Övriga deltagande Tage Pettersen                                Moss kommune, Jubileumskommittén 2014 

 Mailis Cavalli-Björkman                Fyrbodals kommunalförbund           

 Pege Schelander                              Fyrbodals kommunalförbund 

 Yvonne Samuelsson     Gränskommittén 

  

  

  

  

Utses att justera Martin Carling (S), Jon-Ivar Nygård (N) 

  

  
 

Sekreterare 
Yvonne Samuelsson 

 

............................................................. 

 

Paragrafer 

1 - 14 

 

Ordförande 
 

Thor Edquist 

                     

.............................................................    

 
 

Justerande 
Martin Carling                                               Jon-Ivar Nygård  

 

....................................................…….      ……………………………………………. 

 

 
   

ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 

Organ        

Sammanträdesdatum        

Datum för anslags uppsättande:       Datum för anslags nedtagande:       

Förvaringsplats för protokollet  

  
Underskrift  

......................................................... 
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Justerare 

    § 1 Sammanträdet öppnas 

      

 Ordförande öppnar mötet. 

  

 

      § 2 Val av två justerare 

      

Martin Carling och Jon-Ivar Nygård utses att justera protokollet 

 

 

   § 3 Godkännande av dagordningen 

       

 Dagordningen godkänns. 

 

 

     § 4 Jubileumskommittén 2014 

       

 Tage Pettersen ordförande i Jubileumskommittén 2014 informerar om bakgrund 

och planerade aktiviteter med anledning av firande av 200 år med nordisk fred 

genom markeringen av Mossekonvensjonen och Grunnloven. Tage nämnde tre 

viktiga datum 1814; 17 maj i Eidsvoll antagande av Grunnloven och val av 

Christian Fredrik som norsk kung, 14 augusti i Moss vapenvila mellan Sverige och 

Norge, Mosskonvensjonen, och 4 november Grunnloven blir antagen av Stortinget. 

Fred, frihet och demokrati ska ligga till grund för alla aktiviteter och arrangemang 

som planeras genomföras i Moss och Østfold. 

 

Tage berättade att aktiviteterna redan startat den 21 maj i Hvaler genom 

markeringen av Christian Fredriks landstigning 1813. Under 2014 kommer en 

mängder av olika sorters aktiviteter/markeringar att genomföras vilka finns att hitta 

på www.derdskjer.no. 

 

 

Beslut Gränskommittén beslutar 

  

 att tacka Tage Pettersen för en intressant och givande information.  

 

 

    § 5 Gränskommitténs juridiska status och framtida uppdrag  

       

Gränskommittén har den 1 mars 2013 beslutat att som inriktning för det fortsatta 

arbetet föreslå en överföring av Gränskommitténs verksamhet till en ideell före-

ning, att snarast efterhöra medlemmarnas eventuella synpunkter på att övergå i 

ändrad organisationsform samt gett arbetsutskottet i uppdrag att ta fram förslag 

till stadgar så att en ny organisation kan överta Gränskommitténs verksamhet 

senast 2014-01-01.  

http://www.derdskjer.no/


 
 

 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Gränskommittén 

Datum 24 maj 2013 Sida 3(9) 

) 

    
  

 Sammanträdes-

datum  

 Sida 

 

    

Kommunstyrelsen 1999- 
  3

  

 

Justerare 

 

Mailis Cavalli-Björkman har fått i uppdrag att vara arbetsutskottet behjälplig i  

genomförandet av en ny organisationsform för Gränskommittén. Mailis har i sin tur 

anlitat Pege Schelander.   

 

Mailis Cavalli-Björkman informerar om att Fyrbodals kommunalförbund beslutat 

om att följa Gränskommitténs arbete med bildande av en ideell förening samt att ett 

brev sänts ut till samtliga medlemmar med anhållan om att varje medlem senast den 

16 maj 2013 utser ett ombud och ersättare med mandat att medverka vid ett konsti-

tuerande möte där ny ideell förening bildas. Mails redovisar vilka medlemmar som 

inkommit med svar.  

 

Pege Schelander har tagit fram förslag till stadgar för en ny ideell förening  

”Svinesundskommittén” som behandlats av arbetsutskottet den 19 april 2013. För-

slag till stadgar har bifogats kallelsen.  

 

Pege Schelander går nogsamt igenom förslag till stadgar, frågor som bör behandlas 

på konstituerande möte för bildande av en ideell förening samt behovet av val till 

valberedning för Svinesundskommittén.  

 

Styrelsen diskuterar, har många frågor och även synpunkter på förslag till stadgar 

för ”Svinesundskommittén”. Förslag på tidpunkt för det konstituerande mötet f 

öreslås till den 11 oktober då Gränskommittén har sitt nästa ordinarie styrelsemöte.  

 

Förslag till stadgar har även översatts till norska så att respektive paragraf kan läsas 

parallellt. Siv Jacobsen och Inger-Lise Skartlien erbjuder sig att se över den norska 

översättningen. Pege Schelander tydliggör att då föreningen har sitt säte i Sverige 

och därmed är en svensk juridisk person, så skall den svenska texten ha tolknings-

företräde.   

 

Arbetsutskottet har den 19 april beslutat att ställa sig bakom namnbyte till  

Svinesundskommittén och förslag till stadgar.  

 

 

Beslut  Gränskommittén beslutar 

 

att ställa sig bakom namnet Svinesundskommittén för den nya ideella  

     föreningen,  

 

att ställa sig bakom förslag till stadgar under förutsättning att de synpunkter på  

     revideringar som uppkommit på mötet inarbetas i förslaget till stadgar för  

     ”Svinesundskommittén”,   

 

att ge arbetsutskottet i uppdrag att ta fram erforderliga handlingar och lämna  

     förslag till en valberedning inför det konstituerande mötet för bildande av  

     ”Svinesundskommittén” samt 
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att det konstituerande mötet genomförs fredagen den 11 oktober i Bengtsfors  

     kommun.  

 

 

     § 6 Förändring i nuvarande organisation 

 __________________________________    

Mailis Cavalli Björkman informerar om att med anledning av att en ny juridisk  

person ”Svinesundskommittén” bildas så avvecklas Gränskommitténs verksamhet 

från Fyrbodals kommunalförbund från och med den 1 januari 2014. 

Yvonne Samuelsson meddelar att hon avslutar sina uppdrag för Gränskommittén 

efter 13 år och kommer fortsättningsvis att arbeta för Fyrbodals kommunalförbund. 

Yvonne tackar för många givande år och för gott samarbete där hon även fortsätt-

ningsvis i en annan position kommer att driva/engagera sig i norsk-svenska frågor 

som ligger henne varmt om hjärtat.  

 

Thor Edquist tackar å Gränskommitténs vägnar Yvonne Samuelsson för det arbete 

hon med stort engagemang utfört och önskar henne lycka till i framtiden.  

 

Mailis Cavalli Björkman informerar om att Ulf Björkman, tidigare kommunchef i 

Tanums kommun, har anställts för att uppehålla det löpande arbetet till dess att en 

ny ansvarig tjänsteman rekryterats till den nya Svinesundskommittén.  

Thor Edquist ser det som viktigt att arbetsutskottet får i mandat att rekrytera en ny 

ansvarig tjänsteman till den nya ideella föreningen ”Svinesundskommittén”.  

 

Beslut Gränskommittén beslutar 

  

 att uppdra till arbetsutskottet att rekrytera en ny ansvarig tjänsteman till den nya  

     ideella föreningen ”Svinesundskommittén”.   

 

 

    § 7 Ansökan om projektmedel Grebbestad Folkmusikfestival 

        

 Anders Ådin, Grebbestad folkmusikfestival (tidigare Saltö folkmusikfestival), har 

inkommit med en förfrågan om det finns möjligheter att få stöd till Grebbestads 

folkmusikfestival som nu bildat en ideell förening.  Grebbestad folkmusikfestival/ 

har tidigare beviljats stöd för åren 2010 (20 000 SEK), 2011 (20 000 SEK) och 

2012 (25 000 SEK). Enligt riktlinjer för Gränskommitténs projektverksamhet är det 

Gränskommitténs styrelse som fattar beslut om projekt som sträcker sig längre än 3 

år.  

 

 Arbetsutskottets förslag till beslut: 

 att inte bevilja stöd till Grebbestad folkfestival med motiveringen att  

    Gränskommittén inte beviljar stöd till pågående verksamhet utan initialt för att 
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    starta upp ny gränsöverskridande verksamhet eller projekt, där Grebbestad 

    folkfestival redan beviljats stöd under 3 år (2010-2012). 

 

 

Beslut Gränskommittén beslutar 

 

 I enlighet med arbetsutskottets förslag. 

  

 

    § 8  Statusrapportering Gränshinder för näringslivet 

__________________________________    

Yvonne Samuelsson informerar om status i huvudprojektet ”Gränshinder för  

näringslivet”. Kartläggningsfasen är nu avslutad och fokus är nu satt på att katalo-

gisera och värdera inkomna gränshinder. Projektet kommer också att ta fram förslag 

på process för att lösa gränshinder för näringslivet samt förslag på struktur för 

gränshinderarbetet. Yvonne berättar att ett ministermöte kommer att arrangeras i 

Strömstad den 21 augusti 2013 samt att några utbildningar/seminarier är under pla-

nering för hösten 2013 och våren 2014.  

Yvonne redovisar kort resultaten från en enkätundersökning som genomförts till-

sammans med Företagarna och Bedriftsförbundet. Enkäten har skickats ut till drygt 

11 000 små och medelstora företag i Västra Götalandsregionen, Värmland och 

Norge. De största gränshindren som företagen upplever är inom områdena 

tull/moms, regelverk/standarder och informationsbrist.   

Yvonne informerar även om att Fyrbodals kommunalförbund kommer att vara pro-

jektägare återstående tid i projektet, Christian Martins ersätter Yvonne Samuelsson 

i styrgruppen och att en ny projektmedarbetare, Stina Nilsson, anställts från och 

med augusti 2014. Yvonne avslutar med att säga att Gränskommittén och den nya 

”Svinesundskommittén” kommer att hållas informerade om status i projektet och 

dess resultat.   

 

Beslut Gränskommittén beslutar 

  

 att notera informationen. 

   

 

    § 9  Interreg Sverige-Norge programperiod 2014-2020 - Status 

        

Yvonne Samuelsson informerar om status i programarbetet för Interreg Sverige-Norge 

2014-2020.   

 

För Sverige-Norge programmet har Region Värmland fått uppdraget att samordna pro-

gramutformningen och för ØKS-programmet är det Region Skåne som samordnar. I den 

kommande programperioden ska det vara en tydligare koppling till den överordnande 
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strategin for EU – Europa 2020. Som ett led i detta har EU till medlemsländerna över-

sänt förslag på 11 tematiska mål där respektive programområde ska välja ut max 4 prio-

riterade programområden.  
 

En analysgrupp har tagit fram ett underlag till programskrivningen och styrgruppen har 

nått enighet att prioritera fem programområden;  

1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.  

3. Öka konkurrenskraften för små och medelstora företag,  

6. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser,  

7. Främja hållbara transporter och bygga bort flaskhalsar samt  

8. Främja sysselsättning och arbetskraftens rörlighet.   

 

5 skrivargrupper är tillsatta med tre personer i varje grupp som har som uppdrag att 

ta fram förslag till investeringsprioriteringar inom respektive valt område. I samt-

liga skrivargrupper finns en representant från regionen Västra Götaland /Østfold 

/Akershus. Som exempel så ingår Yvonne Samuelsson i skrivargrupp mål 8i och 

Jørn Haabeth i skrivargrupp mål 3.  

  

 

Beslut Gränskommittén beslutar 

 

att notera informationen. 

 

 

§ 10 Information/rapportering 

     _____________  

Information från sekretariatet har skickats ut i samband med kallelsen och bifogas 

protokollet. Yvonne Samuelsson informerar kort om några punkter som sekretaria-

tet har gjort och planerar;  

-Ralph Steen, Fyrbodals kommunalförbund, har avsagt sitt uppdrag i  

 Gränskommittén.  

-Sekretariatet har informerat om Gränskommittén och projektet Gränshinder för  

  näringslivet för Halden Näringsråd den 6 mars och på IF-metalls industridag  

  ”svensk-norskt samarbete i framtiden” den 14 mars i Uddevalla.  

-Arrangerat ett seminarie den 23 april i Uddevalla – Är gränshinder en genusfråga?,  

 deklarationshjälp den 19 och 26 april i Strömstad samt ett seminarie ”Ta steget in  

 på den svenska marknaden” den 22 maj i Oslo.  

-Projektet Gränshinder för näringslivet planerar ett ministermöte den 21 augusti  

 i Strömstad med bl.a. Ewa Björling, nordisk samarbetsminister. 

-Ett nyhetsbrev kommer att skickas ut innan semestern.   

  

   

Beslut Gränskommittén beslutar 

 

 att notera informationen till protokollet. 
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  § 11 Vad händer i vår region? 

       

 En kort muntlig rapport från ledamöterna i styrelsen om vad som händer i 

kommunen/regionen som kan ha av intresse för övriga i Gränskommittén.  

 

Jon-Ivar Nygård, Fredrikstad kommune, berättar att det händer mycket i kommunen 

med flera stora satsningar inom kultur, hälsa och infrastruktur. Som exempel nämns 

att Fredrikstad festning firar 350 år den 9 juni. Jon-Ivar avslutar med att berätta att 

kommunens jobbar med en ”bypacke” för nedre Glommaregionen.  

 

Tage Petersen, Moss kommune, berättar att förutom arbete med firande av 200 år med 

nordisk fred genom markeringen av Mossekonvensjonen och Grunnloven så firas även 

konstnären Edvard Munch (150 år). Edvar Munch har bott i Moss under 3 år och det 

markeras med en utställning.  

  

Svein Larsen, Sarpsborgs kommune, berättar att arbeiderpartiet haft ordförandeposten i 

kommunen i 100 år utan avbrott.  Svein informerar om att mycket arbete läggs ner på 

1 000 års jubileum ”Fra et Sarpsborg i knopp til et Sarpsborg i full blomst”. Svein av-

slutar med att berätta Skatt Øst etablerar sig i Sarpsborg med 100 nya arbetstillfällen.  

 

Geir Aarbu, Aremark kommune, informerar om att för kommunen är fortfarande etable-

ring av en vindpark ett aktuellt ärende. Kommunen jobbar också med en centrumplan 

för att göra centrum mer levande. Kommunens ekonomi har haft en resultatförbättring 

på 10 %. Geir avslutar med att marknadsföra den regionala parken och Interreg-

projektet Halden kanal – Dalslands kanal.  

 

Eivind Borge, Hvaler kommune, informerar om att kommunen driver ett projekt ”Smart 

Energi” för att styra elförbrukningen på ett effektivare sätt, vilket bl.a. ger brukarna 

möjlighet att vara lokala leverantörer av el från egen produktion som ex. solceller. 

Kommunen ser även över möjligheterna att lägga kabel från Fredrikstad för kraftför-

sörjning till Hvaler och därmed också få en gång- och cykelväg till kommunen. Eivind 

avslutar med att berätta att kommunen jobbar med att utveckla nationalparkscentrat i 

Skjærhalden. 

 

Inger-Lise Skartlien, Rygge kommune, firar att Sydvästlänkens planerade sträckning 

genom kommunen är nerlagd. Inger-Lise berättar att ett av Norges största underhåll-

ningsprogram ”Hver gang vi møtes” kommer till Mossregionen. Inger-Lise informerar 

vidare att kommunen planerar en ny ungdomsskola samt att kommunen jobbar hårt för 

att få till ett beredskapscenter på Moss Lufthavn Rygge Airport.  

 

Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune, ser Gränskommittén som en mycket viktig 

politisk mötesarena. Siv berättar att Østfold fylkeskomme tagit initiativ till ett toppmöte 

med Västra Götalandsregionen där bl.a. dubbelspår mellan Oslo och Göteorg, 
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sjukvårdssamarbete och gemensamma näringslivssattsningar ska diskuteras. Siv hoppas 

att detta ska vara starten till årligt regelbundna strategimöten.  

 

Ronnie Brorsson, Strömstad kommun, berättar att händer och sker mycket under 

sommarsäsongen i Strömstads kommun, vilket framgår på kommunens hemsid. 

Ronnie poängterar vikten av att mötas och disskutera gränsfrågor, som nu blir allt 

viktigare. Ronnie konstaterar avslutningsvis en uppenbar kulturskillnad mellan 

Sverige och Norge, Sverige är dåliga på att fira medans Norge firar! 

 

Clas-Åke Sörkvist, Tanums kommun, berättar att kommunen haft det bästa 

bokslutet någonsin med + 37,5 miljoner. Clas-Åke informerar om att äntligen har 

det officiella spadtaget tagits för sista sträckningen av E6:an genom Tanums 

kommun, invigning planeras till den 15 juni 2015. Clas-Åker berättar också att 

kommune beslutat om att restaurangerna i kommunen nu får ha öppet till kl. 03.00 

samt att Vitlycke museum öppnar en ny utställning den 8 juni, Empire of sun. Clas-

Åke avslutar med att berätta att kommunen är engagerad i VM-orientering 2016.   

 

Marin Carling, Dals-Eds kommun, berättar att kommunen satsat på en skandinavisk 

gymnasieutbildning angående turism, friluftsliv och guidning som samlat 25 elever från 

Sverige, Norge och Danmark. Martin informerar om att GO:s kommunikationsgrupp 

presenterat en rapport angående ʺMissing linkʺ i Ed den 7 maj 2013. Martin avslutar 

med att bjuda in till trivselkvällar (torsdag) med start den 27 juni och fram till den 1 

augusti med underhållning från scenen vid Timmerhusen i Ed.   
 

Per Jonsson, Bengtsfors kommun, informerar om ett framgångsrikt företag fortfarande 

finns kvar i Dalsland men flyttar från Bengtsfors till Åmål, Fire Fighting Systems. Per 

avslutar med att bjuda in till Dalsland Kanot Maraton den 10 augusti 2013, med start i  

Laxsjön vid Baldersnäs Herrgård och med målgång i centrala Bengtsfors.   

 

Uno Nilsson, Västra Götalandsregionen, berättar att regionen har ett stort intresse för  

gränsfrågor och önskar att Gränskommittén informerar på en seminaridag som planeras 

genomföras hösten 2013. 

 

Thor Edquist, Halden kommune, Informerar om att det kommer att byggas 400 nya 

lägenheter i Haölden samt även en tillbyggnad av hamnen. Thor avslutar med att bjuda 

in till Allsång på festningen och utomhusoperan Nabucco den 7-9 juni 2013.   
 
  

  Beslut Gränskommittén beslutar 

  

att notera informationen till protokollet.  
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   § 12 Övriga frågor 

       
 Inga övriga frågor från styrelse eller sekretariat 
 

v 

   § 13 Nästa möte 

       

Per Jonsson hälsar styrelsen välkommen till Bengtsfors kommun, fredagen den 11 

oktober 2013, kl. 09.30 – 14.00. 
 
 

 § 14 Mötet avslutas 

       

 Ordförande avslutar mötet. 

 

 

 

 

Beslutande 
Jon-Ivar Nygård Fredrikstad kommune 

Peter Kuran Fredrikstad kommune 

Thor Edquist Halden kommune 

Svein Larsen Sarpsborgs kommune 

Geir Aarbu Aremark kommune 

Harald Nilsen Aremark kommune 

Eivind Borge Hvaler kommune 

Inger-Lise Skartlien Rygge kommune 

Kåre Dahl Rygge kommune 

Siv Jacobsen Østfold fylkeskommune 

Tor Prøitz Østfold fylkeskommune 

Ronnie Brorsson Strömstads kommun 

Clas-Åke Sörkvist Tanums kommun 

Lennart Larson Tanums kommun 

Martin Carling Dals-Eds kommun 

Per-Erik Norlin Dals-Eds kommun 

Per Jonsson Bengtsfors kommun 

Uno Nilsson Västra Götalandsregionen 

Hans-Inge Sältenberg Västra Götalandsregionen 

 

 

Övriga  
Tage Pettersen                                 Moss kommune, Jubileumskommittén 2014 

Mailis Cavalli-Björkman Fyrbodals kommunalförbund 

Pege Schelander Fyrbodals kommunalförbund  

Yvonne Samuelsson Gränskommittén 


