
 
 

 

 

 

  

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Gränskommittén 

Datum 13 december 2013 Sida 1(5) 

) 

    
  

 Sammanträdes-

datum  

 Sida 

 

    

Kommunstyrelsen 1999- 
  1

  

 

Plats och tid Østfolds fylkeskommune, Fylkeshuset, Sarpsborg, Norge  kl.10.30 - 12.00  

Beslutande  

 Se deltagarförteckning s. 5 

  

  

  

Övriga deltagande  Kjersti Garberg                                 Østfolds fylkeskommune    

  Magnus Engelbrektsson                   Västra Götalandsregionen 

  Ulf Björkman                                    Gränskommittén 

  

  

  

  

  

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

  

  
 

Sekreterare 
Ulf Björkman 

 

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

 

Paragrafer 

1 - 7 

 

Ordförande 
 

Thor Edquist 

                     

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

 
 

Justerande 
Clas-Åke Sörkvist                                               Linda M Engsmyr  

 

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

 

 
   

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 

      

Jon Ivar Nygård och Martin Carling utses som justerare. 

 

 

   § 3 Godkännande av dagordningen 

       

 Dagordningen godkänns. 

 

 

     § 4 Ansökan om bidrag till internationellt ungdomsseminarium i Moss 

       

Projektledaren för Youth & Action 2014 på Moss kommun har i skrivelse ansökt om 

30 000 i bidrag från Gränskommittén för arrangerandet av ett internationellt seminarium 

för ungdomar. Om Gränskommitté så önskar kan projektet reservera 5 platser för 

Gränskommittén. Av skrivelsen framgår följande: 

 

”Moss kommune planlegger en omfattende feiring av 200 års jubileet for 

grunnlovsfeiringen i 2014. 

 

Det er opprettet en styringsgruppe, Moss 1814, som har utarbeidet et program for 

markeringen i tråd med visjonen om at den skal bringe stolthet over vår historiske arv 

regionalt og lokalt. Den skal styrke vår identitet, skape engasjement og glede gjennom 

et bredt spekter av arrangementer. Verdiene fred, frihet og demokrati ligger til grunn 

for alle aktiviteter og arrangementer som er knyttet til jubileumsfeiringen i Moss og 

Østfold. 

 

En av hovedsatsningene for jubileet er et internasjonalt seminar for ungdom Youth & 

Action som vil avholdes i perioden 12.-16.august 2014 i Moss. Seminaret er støttet av 

Østfold fylkeskommune og utpekt som hovedarrangement under fylkeskommunes 

grunnlovsfeiring. Vi mangler imidlertid fortsatt noe finanisering for å kunne gi 

seminaret det ønskede innhold og omfang. 

  

Moss kommune har inngått et samarbeid med Barnas FredsVerden (frivillig 

organisasjon) omkring gjennomføringen av seminaret. Barnas FredsVerden har 

tidligere arrangert ungdomsseminar med Norden som nedslagsfelt. For det kommende 

seminaret har vi ønske om at deltakere også fra andre deler av verden skal kunne delta, 

da dette vil gi seminaret et større læringsutbytte og slag kraft. Hovedtyngden av 

deltakere vil imidlertid fortsatt være fra Norden. 
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Justerare 

 

Vi inviterer inntil 200 ungdommer i alderen 13 - 18 år til foredrag og workshops med 

temaene fred, frihet og demokrati ledet av et utvalg organisasjoner som arbeider med 

freds- og konfliktsløsing.  

Læringsaktivitetene vil preges av en lekende og uformell tilnærming i en hyggelig 

atmosfære.  

 

I tillegg til å oppleve grunnlovsfeiringen i Moss, vil deltakerne få bli med på en 

rundreise i Østfold der vi besøker Spydeberg prestegård, Fredriksten festning og 

Gamlebyen i Fredrikstad. 

 

Gjennom programmet vil den Nordiske freden vies stor oppmerksomhet med 

utgangspunkt i de historiske hendelser i Østfold sommeren 1814.   

 

Om det er av interesse for komiteen tilbyr vi å reservere 5 deltakerplasser til deres 

disposisjon.» 

 

Budsjett Youth and Action 2014:  

 

Inntekter Utgifter 

Østfold fylkeskommune          kr.  500.000 

innvilget 

Moss kommune            kr.  250.000 

innvilget 

Utenriksdepartementet           kr.  

300.000 omsøkt 

Deltakeravg.           kr.  100.000

  

Grensekomiteen Østfold, 

Bohuslän/Dalsland                   kr.    

30.000 

Andre omsøkte midler           kr.  120.000 

omsøkt 

Innledere, workshopledere kr.  200.000 

Opphold, bespisning         kr.  500.000 

Undervisningslokaler/teknikk kr.  

100.000 

Transport/reisestøtte  kr.  200.000 

Markedsføring /utstyr  kr.  150.000 

Adm.   kr.  150.000 

Sum           kr.1.300.000 Sum  kr. 1.300.000 

 

Arbetsutskottets förslag till beslut den 15 november 2013 §3. 

 

att lämna bidrag med 30 000 NOK för genomförandet av internationellt 

ungdomsseminarium i Moss 2014  

 

 

Beslut Gränskommittén beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag 
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Justerare 

     § 5 Gränskommitténs upphörande och avveckling 

       

Gränskommitténs verksamhet ingår som en del Fyrbodals kommunalförbund. Den 11 

oktober 2013 bildades vid ett konstituerande möte den ideella föreningen Svinesunds-

kommittén. Den nybildade föreningen kommer till stora delar att ta över de uppgifter 

som legat under Gräskommittén.  

 

Från och med årsskiftet 2013/2014 kommer Gränskommitténs verksamhet att avvecklas. 

Vid samma tidpunkt kommer föreningen Svinesundskommittén att påbörja sin verk-

samhet. 

 

Avveckling av Gränskommitténs verksamhet kommer troligen inte att bli helt klar för-

rän våren 2014, varför ett slutmöte för Gränskommitténs styrelse bör läggas in under 

mars 2014. Bland annat behöver det beslutas om bokslut och årsredovisning för Gräns-

kommitténs verksamhet 2013.  

 

 

  Beslut Gränskommittén beslutar 

 

att Gränskommittén avvecklar sin verksamhet from årsskiftet 2013/2014,  

 

att ett à kontobelopp motsvarande 50 % av Gränskommitténs innestående medel utbeta-

las till Svinesundskommittén vid årsskiftet 2013/2014 samt att Gränskommitténs reste-

rande medel under 2014 överlämnas till Svinesundskommittén efter det att Gränskom-

mitténs avvecklingskostnader har reglerats med Fyrbodals kommunalförbund   

 

att Svinesundskommittén from årsskiftet 2013/2014 övertar Gränskommitténs arbets-

uppgifter  

 

att slutmötet med Gränskommitténs styrelse förläggs direkt efter Svinesundskommitténs 

styrelsemöte den 7 mars 2014 i Tanums kommun och 

 

att anmäla organisations- och verksamhetsförändringen till Nordiska ministerrådet  
 

 

   § 6 Övriga frågor  

       

 Thor Edquist tar upp frågan att det är viktigt att informera massmedia om 

Svinesundskommittén varför kommittén har bildats och gränssamarbetets bakgrund 

samt vilka frågor Svinesundskommittén kommer att arbeta med. 

  

  Beslut Gränskommittén beslutar 

  

att notera diskussionen till protokollet.  
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Justerare 

   § 7 Mötet avslutas 

       

 Ordföranden konstaterar att dagens möte är det sista mötet med Gränskommittén. 

From årsskiftet är det den nybildade Svinesundskommittén som ansvarar för de 

arbetsuppgifter som Gränskommittén tidigare haft. 

Ordföranden tackade alla för ett gott arbete med Gränskommittén och önskade alla 

en God Jul och Gott Nytt År 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutande 
Jon-Ivar Nygård Fredrikstad kommune 

Thor Edquist Halden kommune 

Liv Leirstein                                         Moss kommune      

Svein Larsen Sarpsborgs kommune 

Ronnie Brorsson Strömstads kommun 

Haralad Nilsen                                     Aremark kommune 

Kåre Dahl                                             Rygge kommune    

Clas-Åke Sörkvist Tanums kommun 

Eva Lott Andersson                              Tanums kommun 

Martin Carling  Dals-Eds kommun 

Per Jonsson  Bengtsfors kommun 

Carl Kullgren                                        Bengtsfors kommune 

Siv H Jacobsen                                      Østfold fylkeskommune 

Uno Nilsson  Västra Götalandsregionen 

Jan Gabrielsson  Västra Götalandsregionen 

Gunnar Lidell                                         Fyrbodal 

 

 

Övriga  

Lennart Larson Tanums kommun 

Kjersti Garberg                                     Østfolds fylkeskommune 

Magnus Engelbrektsson                        Västra Götalandsregionen                     

Ulf Björkman                                        Gränskommittén      


