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Övergripande mål
•
•

Å utvikle Svinesundsområdet som en av Nordens mest attraktive/sterkeste grensregioner for
bosetting, næringsutvikling og reiseliv.
Å bidra til at riksgrensen representerer en mulighet for utvikling i regionen (regionsforøkning).

Vad skall vårt arbete utgå ifrån?
•
•

•

•
•
•

Västra Götalandsregionens utvecklingsstrategi 2021 - 2030 (arbetet pågår med att ta fram den
regionala utvecklingsstrategin för 2021 - 2030,)1
Viken regional planstrategi 2021 - 2030, (arbeidet med å utvikle en ny regional planstrategi for
Viken er i gang)2. Frem til nye planer vedtatt i Viken fylkeskommune gjelder de planene som er
vedtatt i tidigere fylke, Fylkesplan for Østfold - Østfold mot 20503.
Interreg programmen Sverige-Norge och Öresund/Kattegatt /Skagerrak 4, nuvarande
programperioden avslutas 2020, vad som kommer ske efter den nuvarande programperiodens
avslut är ännu ej fastställt.5
Genomförandeplan Fyrbodal6, löper året ut 2020, avvaktar kommande period.
Kommunernas visioner och planer – se respektive kommuns hemsida.
Nordiska Ministerrådets (NMR) Regionalpolitiska samarbetsprogram 2017 – 2020, är inne på
sitt sista år. Se Bilaga 1 för Gränskommittéernas inspel på kommande periodens utformning av
program.

Metod
• For å få gjennomslagskraft er det viktig at beslutningstakerne sitter i Svinesundskommittén.
Komiteen bør rendyrkes som et ordfører (varaordfører) forum.
• For å få økt oppslutning og engasjement,er det viktig å øke komiteens prestisje.
• Komiteen må kunne vise til konkrete resultater.
• Svinesundskommitténs verksamhet skall ha ett långsiktigt perspektiv och arbeta
processinriktat.
• Svinesundskommitténs verksamhet skall utgå från medlemmarnas och NMR’s
strategidokument (se Vad skall vårt arbete utgå ifrån?) och vara en arena för att skapa det
gränsregionala mervärdet.
1

https://www.vgregion.se/regional-utveckling/sa-styrs-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/samtal-vastragotaland-2030/
2
https://viken.no/tjenester/planlegging/regional-planstrategi/
3 https://viken.no/_f/p1/i22334297-190f-4b21-a4f5-a860ab72d49d/fylkesplan-for-ostfold-mot-2050.pdf
4
www.interreg-sverige-norge.com/wp-content/uploads/2014/07/Popularversion_version_26-januari_2015.pdf
5
https://eufonder.se/interreg/om-interreg/programperioden-2021---2027.html
6
https://www.fyrbodal.se/wp-content/uploads/2018/11/genomforandeplan.pdf
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Svinesundskommitténs roll och uppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den institutionella infrastrukturen för det regionala gränsöverskridande arbetet (enligt avtalet
med NMR)
En gränsöverskridande politisk arena
Gränsöverskridande samarbets- och tillväxtarena
Nätverksbyggare, och plattform för erfarenhetsutbyte
Samla lokala och regionala aktörer samt säkerställa lokal och regional förankring av det
gränsregionala arbetet
Stödja regional utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv
Utveckling, samordning och projektinitiering
Utreda och analysera arbetsområden/verksamhetsfrågor som initieras av AU och/eller
styrelsen
Driva lösningsprocesser avseende gränshinder, medverka till gränsregionala möjligheter istället
för hinder
Driva projekt med fokus på beslutade fokusområden: Blå och Grön Tillväxt, Turism/Resiseliv
samt Gränshinder
Øke regionens kjennskap og omdømme. Sette regionens tema på de nasjonale sakskart
Ta opp felles grenseregionale spörsmål såsom offentliga samhällstjänster, kollektivtrafik för
gränsöverskridande pendling inom arbete och fritid
Synliggöra på nationell och regional nivå gränsregionernas/gränskommunernas behov av
kontinuerligt uppdaterad gränsregional statistik för relevanta beslutsunderlag och för planering
Medverka till att gränsregional statistik är ett prioriterat område inom NMR
Leda och driva den ideella föreningen Svinesundskommittén (802477-9863)
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Mål
1. Svinesundsregionen är en etablerad arena för samarbeten kring gränsregional planering,
tillväxt och utveckling
2. Våra projekt gör avtryck och resulterar i nya koncept och långsiktigt mätbar tillväxt
3. Skapa gränsöverskridande nätverk mellan medlemmarna avseende offentliga samhällstjänster
4. Öppna för nya gränsmöjligheter genom att bidra till lösta gränshinder

Inför verksamhetsåret 2021
Viss oklarhet råder inför verksamhetsåret 2021 då alla de strategidokument som
Svinesundskommittén aktivt arbetar efter (se Vad skall vårt arbete utgå ifrån?) är under omarbetning.
Därav är det per i dag svårt att formulera Svinesundskommitténs verksamhetsstrategi för 2021 men
kommer vara än så viktigt att arbeta fram under 2021 när alla strategier är beslutade.
•
•
•
•
•
•

Det råder osäkerhet kring de nya Interreg programmen och övrig EU finansiering
Det råder även osäkerhet kring hur Nordiska ministerrådets nya strategi och avtalet mellan
Nordiska Ministerrådet och Svinesundskommittén kommer formuleras.
Hur kommer växelkurserna för euro (EUR) och danska kronor (DKK) att se ut 2021. Den
svenska kronans kurs mot EUR och DKK påverkar intäkterna i Svinesundskommittén.
Ny VD/Daglig leder tillträder.
Viktigt att formulera en långsiktig plan utefter beslutade strategier (se Vad skall vårt arbete utgå
ifrån?)
Arbeta vidare med en översyn av Svinesundskommitténs roll, arbetsuppgifter och
fokusområden.

Projekt – fyra fokusområden
Grön tillväxt
Arbetsutskottet har uttalat att Svinesundskommittén fortsatt skall driva verksamhet inom
fokusområde ”Grön Tillväxt”, men att det för närvarande är oklart vad arbetet ska innehålla 2021.
Svinesundskommittén är en part i projektetansökan för ”Bioeconomy regions in Scandinavia”.
Svinesundskommittén fokuserar där sitt uppdrag på att identifiera gränshinder inom trä och skog.
Beslut fattas i maj månad av Interreg Sverige/Norge.
Blå t Blå tillväxt mellan Oslo och Göteborg där
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Blå tillväxt
Inom Blå tillväxt kommer vi arbeta vidare inom Interreg-projektet Marint Gränsforum Skagerrak.
Projektet startade 2019-01-01 och avslutas 2021-12-31. För mer information om projektet se
https://svinesundskommitten.com/blatillvaxt/ och https://blogg.ostfoldfk.no/produktivt-skagerrak
AU är styrgrupp i projektet.

Turism/reiseliv
Turism/reiseliv är en av världens snabbast växande näringar som också har stor betydelse för
Svinesundsregionen. Viken fylkeskommune och Västra Götalandsregionen blir tillsammans en mycket
stark och intressant region för turism/reiseliv. Gränsregionen och Svinesundskommittén kan ha en
stor betydelse för att knyta samman turism/reiseliv över riksgränsen men det kräver personal med god
kunskap och kompetens, vilket vi har idag.
Svinesundskommittén har under tre år arbetat inom Interreg projektet Gränsen som attraktion med
mycket goda resultat, projektet avslutas 2020-01-31. Vi kan utifrån erfarenhet från tidigare projekt
konstatera att om de goda resultat som uppnåtts, ska förvaltas och utvecklas vidare krävs en
kontinuitet inom verksamheten.
Under 2021 kommer Svinesundkommittén därav att arbeta vidare med fem delområden,
• Vidareutveckla nätverkande mellan turistföretagare, turistorganisationer och projekt inom
besöksnäringen i gränsregionen
• Erbjuda besöksnäringsföretagen övriga kompetenshöjande insatser
• Erbjuda kunskapsträffar till guiderna i gränsregionen
• Utveckla gränsregionala press- eller visningsturer med fokus på hållbara och klimatsmarta
upplevelser i gränsregionen
• Genomföra en workshop med Fyrbodals förbundsdirektion
De förväntade resultaten är:
• En långsiktig strategi för det gränsregionala samarbetet har tagits fram tillsammans med
berörda organisationer
• En avsiktsförklaring mellan berörda turistorganisationer i gränsregionen har undertecknats
Gränshinder
Det starkaste argumentet för att lösa gränshinder är möjligheten till fler affärer och med affärer
kommer jobben. Detta är A och O i arbetet att minimera gränshinder. För att företagare och anställda
i Sverige och Norge ska se respektive grannland som en möjlighet för fler affärer eller ett nytt jobb
måste formella och informella gränshinder lösas eller kommuniceras bort. Förutom gränshinder
kopplade till näringslivet kan vi även se att det finns behov av att initiera lösningsprocesser för
gränshinder inom kultur och idrott samt offentlig verksamhet.
Under 2020-01-01 – 2021-12-31 skall Svinesundskommittén utveckla en arbetsprocess mellan
Västra Götaland och Viken baserad på resultat från tidigare arbete, som främjar en lösning av onödiga
gränshinder både inom näringslivet och den offentliga verksamheten.
Detta skall ske genom att:
• identifiera gränshinder som skapas av att det finns en riksgräns inom den funktionellt
sammanhängande regionen, och förmedla dessa till rätt adressat.
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•
•
•
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•

arbeta med att bryta ner identifierade gränshinder.
stödja regional utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv.
säkerställa lokal och regional samt nationell förankring av det gränsregionala arbetet.
arbeta i nära samarbete med informationstjänsterna och då primärt ”Grensetjenesten i
Morokulien”.
utforma en arbetsprocess tillsammans med olika aktörer baserad på erfarenheter och resultat
från tidigare arbete som främjar en lösning av onödiga gränshinder både inom näringslivet och
den offentliga verksamheten.

De långsiktiga effekterna förväntas bli ökad kunskap och medvetenhet bland företag/företagare, samt
en kunskap om var man söker information och kunskap.

riges in
Uppföljning och utvärdering
Egen utvärdering
VD/Daglig Leder rapporterar löpande till arbetsutskottet. Styrelsen erhåller en verksamhetsrapport
samt aktuella projektresultat vid verksamhetsårets två styrelsemöten. Rapporterna är en utgångspunkt
för samtal kring pågående verksamhet samt eventuella förändringar. Styrelsen tar ställning till om
verksamheten genomförs och organisation leds utifrån fattade mål och delmål eller om några
justeringar bör företas.
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h marin
Bilaga 1
Gränskommittéerna har gett sina inspel till NMR på vad nästa periods innehåll och fokusområden bör
vara enligt kommittéerna

Gränskommittéernas kommentarer/inspel i arbetet med det nya Nordiska Samarbetsprogrammet
för regional utveckling och planering 2021–2024
7

Baserat på dels utvärderingen av genomförandet av Nordiskt samarbetsprogram, dels egna
erfarenheter från arbetet inom temagrupperna, samt utifrån inspel från Köpenhamnsmötet den
29 januari 2020 vill Gränskommittéerna ge följande inspel till det fortsatta arbetet med det
kommande Samarbetsprogrammet:
Inledningsvis vill vi poängtera att Gränskommittéerna önskar en aktiv och tydlig roll i
genomförandet av Samarbetsprogrammet för 2021–2024.
Innevarande program har en inriktning som är i linje med flera av de
verksamhetsplaner/handlingsprogram som Gränskommittéerna i Norden har beslutat att arbeta
efter.
Vi ser dock även nyttan av, en utökad kontakt med andra ämbetsmannakommittéer inom det
nordiska samarbetet. Flera gränskommittéer har ett bredare uppdrag som till alla delar inte faller
inom ÄK-R:s prioriterade områden.
Vi kan konstatera att vår medverkan i de olika temagrupperna har varit av betydelse för vårt
lokala och regionala arbete, dock behövs en dialog kring förväntningar och roller. Vi är helt eniga
med ÅSUBs slutsatser under 1.1 erfarenheter där de beskriver en upplevd ”osäkerhet i vad som
förväntades”. Detta ”drabbade” framförallt gränskommittéerna, då vi var nya deltagare i
temagrupperna. Mandat, roll, uppdrag samt finansiering var som vi upplevde inte klargjort från
början.
Vi instämmer helt i att mandaten och rollerna bör fastställas för alla parter inför starten av arbetet
i temagrupperna.
Vi saknar även ett tydligt nordiskt perspektiv i arbetet. Det genomförs kartläggningar, analyser,
studier etc. i respektive land på ett tema, men efter att Nordregio sammanställt rapporterna, finns
ingen tydlig strategi för hur arbetet skall föras vidare i ett gemensamt nordiskt arbete.
Det finns även konsulter som utför uppdrag med nordiska förtecken, t.ex. en handlingsplan för
besöksnäring men vem ansvarar för att arbetet genomförs??I princip alla gränskommittéer har
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Rapport från Ålands statistik och utredningsbyrå – Utvärdering av genomförandet av Nordiskt samarbetsprogram för
regional utveckling och planering 2017-2020
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gränsöverskridande besöksnäring/reiselivsprojekt men vad vi vet har ingen gränskommitté varit
involverad i detta ”nordiska arbete”.
Gränskommittéerna vill framhålla sin styrka som representanter och språkrör för det
gränsregionala samarbetet på gräsrotsnivå. Det är vårt bidrag till temagruppernas arbete som
ÅSUBs rapport nämner speciellt värdefullt. Genom gränskommittéernas verksamhet blir de
nordiska visionerna och målsättningarna synliga och mer konkreta för nordiska medborgare.
Gränskommittéernas verksamhet på gräsrotsnivå, nära regionernas invånare, är också vår svaghet.
De flesta av gränskommittéerna har långa avstånd till nationella beslutsfattare, har svårt att nå
fram och få synlighet för verksamhetens resultat utanför sina egna regioner. Genom medverkan i
de nordiska temagrupperna har vi kunnat belysa våra egna verksamhetsförutsättningar för
nationella representanter, och kanske vunnit även lite mer förståelse för de olikheter som finns
mellan gränskommittéerna. Verksamhetens mångfald som de nordiska gränskommittéerna
representerar är en rikedom som vi önskar bevara. Regionalpolitiken omfattar flera politikområden
och tar olika former i de nordiska länderna. Det gör oss inte rättvisa om alla gränskommittéernas
verksamhet blir bedömt med samma kriterier, oavsett vilka förutsättningar en enskild
gränskommitté har för sitt arbete. Vi har kommittéer som är små till ytan men stora till
invånarantalet samt sådana som är stora till ytan men små till invånarantalet. Olika aktörernas
mandat och roller i programmets implementering måste tydliggöras och kommuniceras till
Gränskommittéerna innan temagrupperna inleder sitt arbete. Då vet en enskild gränskommitté
bättre vad som förväntas av dem i temagruppen. Då kan vi själva bättre avgöra vilken temagrupp
som passar bäst för våra egna strategier och bedöma vad vi själva kan förvänta oss uppnå och
bidra med genom medverkan i temagrupperna.

Vid Gränskommittéernas möte i Köpenhamn framkom följande synpunkter på Ingebjørg Fiskums
frågeställningar
Kommentarer till utfodringsbildet?
- Viktigt med koppling till Nordens Vision – Norden skal blive verdens mest bæredygtige og
integrerede region
- Följande ord, viktiga ledord i Samarbetsprogrammet Klimatanpassning, Arealbruk,
infrastruktur, transportsystemet
- Bærekraftig distriktsutveckling - Hållbar landsbygdsutveckling. Det är viktigt att definiera
temaområden tydligt på respektive språk.
- Omfattande utfodringsbilde – bör komprimeras
- Saknar det gränsöverskridande /gränsregionala perspektivet
- Att identifiera och starta lösningsprocesser kring Gränshinder bör lyftas in som ett tydligt
arbetsområde ur det gränsregionala tillväxtperspektivet. I dag behandlas oftast gränshinder
utifrån informationstjänsternas uppdrag, men Gränskommittéerna med sitt uppdrag
kopplat till Äk-R har ett bredare fokus.
- Hur kopplar vi Samarbetsprogrammets syfte och mål med de kommande
Interregprogrammen. När det gäller Gränskommittéernas medverkan i att genomföra
Samarbetsprogrammet är finansiering via Interreg ett avgörande ekonomiskt tillskott.
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Bidraget från Nordiska Ministerrådet är viktigt men drygt 50 % av bidraget brukas i första
hand för att säkra en professionell och kompetent basorganisation.

Inspill till tema
- Gränshinder som ett hinder för gränsregionalt hållbart tillväxtperspektiv - se även ovan
kommentar…
- AI, blockchain, digital infrastruktur, bredband etc.
- Samarbete över gränsen- det gränsregionala och nordiska perspektivet
- Territoriell planläggning och kust och havsplanering (ICZM)
- Cirkulär ekonomi
- Hur kan den övergripande nordiska perspektivet stärkas? - upplever att det saknas tydliga
nordiska mål, det är mer en sammanställning av de nordiska ländernas mål
- Transport/logistik/infrastruktur med ett gränsöverskridande perspektiv både i
planeringsmetoder, analys och genomförande
Bör regionen /grensekommittene fortsatt delta i temagruppene? Hur många Hvordan velge ut?
- Ja absolut skall Gränskommittéerna delta fortsatt i temagrupperna
- Hur och vilka som skall deltaga bör kopplas till respektive gränskommittés styrkeområden
- Hur kan gränskommittén bidra till utveckling och genomförande av det aktuella
temaområdet?
- Eftersom respektive temaområde är ”breda” kan eventuellt fler än två gränskommittéer i
respektive grupp vara aktuella.
Vilken roll och vilket ansvar bör grensekommittene ha i temagruppen? Hva er viktig å konkretisere
i temagruppenes mandat
- Roll - att ha en likvärdig roll och mandat som övriga deltagare i temagruppen
- Vilket ansvar- att kunna driva gränsregionala projekt kopplade till det temaområde som
man medverkar i. Att vara ett ”lab.” för de mål och syften som finns inom respektive
temaområde. Nordregio kopplar på kartläggning, utredning, forskning till de aktuella
”casen”. Vårt mandat är att lyfta det gränsregionala mervärdet. De 500 000 DKK som
avsätts idag till respektive temagrupp från ”gränskommittéernas anslag” bör under nästa
period om möjligt tas från ett annat anslag eller att anslaget ökar med 1,5 miljoner DKK.
- Gränskommittéerna är i stort behov av att, deras anslag som är kopplat till avtalet med
Nordiska Ministerrådet återgår till de belopp som utbetalades under förra avtalsperioden.
Det anslaget går till gränskommittéernas basverksamhet och övrig gränsregional
verksamhet för att medverka aktivt i att genomförandet av samarbetsprogrammet
fortsätta,
- De Gränskommittéer som deltager i respektive temagrupp bör ha en avgörande röst för
hur medlen skall brukas i förhållande till uppdraget.
Det er temagruppernes nationale repræsentanter der beslutter om temagruppernes
arbejdsplaner, det vil sige hvilke projekter som skal gennemføres, hvem som skal udføre dem og
hvornår de skal gennemføres samt hvordan temagruppens budget skal fordeles.
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Det bör vara hela temagruppen, alla röster måste ha samma värde. I nuvarande temagrupp
2 har vi arbetat under ledning av ordförande, men alla röster har blivit hörda.
Avslutningsvis vill vi belysa följande punkter:
De stämmer överens med ÅSUB:s utvärdering och de erfarenheter som deltagarna från
gränskommittéerna i temagrupperna erfarit.
• Roller och mandat – se ÅSUBS utvärdering
• Tydligare och mer långsiktiga Syften och Mål med det ”Nordiska
Samarbetsprogrammet för regional utveckling och planering”- upplevs ibland splittrat,
kopplingen till den övergripande nordiska visionen.
• Närmare samarbete med Äk-R i temagruppsarbetet- se ÅSUBS utvärdering
• Finansiering av Gränskommittéernas arbete – anslagen till gränskommittéerna har
inte ökat under de senaste åren utan minskats, det behövs en dialog kring
medfinansieringen från NMR av uppdragen i avtalen.
• Transport - viktigt att lyfta in transportfrågorna i Nordiska Ministerrådets arbete
• Nordiska ministerrådets roll gentemot gränskommittéerna bör ses över/diskuteras.
• Gränskommittéernas roll i den gränsregionala och nordiska utvecklingen bör ses som
en resurs.
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