
 

 

Hva ønsker vi tilbakemelding på? 
I høringsskjemaet ber vi om innspill til følgende: 

• Bidrar de langsiktige utviklingsmålene til å gi en tydelig og 
helhetlig retning for samfunnsutviklingen i Viken? 

De långsiktiga målen känns relevanta, men bör som all planering 
idag även ta utgångspunkt från de effekter som Corona pandemin 
orsakat vårt samhälle och det gränsöverskridande samarbetet 

7.4 Omstilling och tillit nämns att ”møte både kjente og 
uforutsette utfodringer» och detta långsiktiga mål bör även 
värdera de konsekvenser som drabbat samhället, näringslivet och 
individen genom Corona pandemin. Vi kan dra lärdomar när det 
gäller ”oforutsette fodringer”. 

7.5 Sammen skaper vi Viken, här saknar vi i meningen ”Viken 
deltar aktivit i nasjonalt og internasjonalt arbeid” ordet 
grænsregionalt 

• Samsvarer målene for de ulike innsatsområdene med de 
regionale utfordringene og mulighetene i Viken, slik du/dere 
opplever dem? 

Under ”insatsområden” beskrivs flera verksamheter som 
Svinesundskommittén arbetar med inom det gränsöverskridande 
samarbetet där Viken Fylkeskommune och Västra Götalands 
regionen ingår. Vi ser stora möjligheter i att utveckla detta 
samarbete inom Blå och Grön tillväxt. Idag pågår Interreg projekt 
inom dessa områden vars resultat skall tas tillvara och 
vidareutvecklas. 
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Andra viktiga gränsöverskridande samarbetsfrågor är t.ex. 
infrastruktur, kompetensförsörjning, forskning och utveckling 

• Samsvarer forslagene til nye regionale planer i Viken med 
vikensamfunnets utfordringer og muligheter, og er temaene i 
de regionale planene relevante? 

Ja de är relevanta 

• Har du/dere andre merknader eller kommentarer? 

Viken Fylkeskommune  och Västra Götalandsregionen är två av 
Svinesundskommitténs medlemmar. Vi ser stora möjligheter i ett 
utökat strukturerat samarbete kring ett hållbar /bærekraftig 
regional utveckling. Dessa två regioner/fylken kan bli en 
styrkefaktor i Norden kopplat till de långsiktiga målen som 
beskrivs både i «Regional planstrategi 2020-2024» och i 
Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030. 

Svinesundskommittén har mycket goda erfarenheter av samarbete 
med Østfold/Viken Fylkeskommune  inom projekt kopplat till 
Blå och Grön tillväxt samt  turism/reiseliv. Vi samarbetar även 
med Viken Fylkeskommune och Västra Götalandsregionen för att 
riva gränshinder som förhindrar företagens/branschens 
utveckling.  

Den gemensamma arbetsmarknaden och arbetspendlingen är av 
stor betydelse för båda regionerna /fylken på var sin sida om 
riksgränsen. Det är viktigt att synliggöra betydelsen av den 
gemensamma gränsöverskridande arbetsmarknaden samt  
underlätta och förbättra möjligheterna  för arbetspendling. Det 
innebär bland annat förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik. 
När det gäller kollektivtrafik gäller det både traditionell 
kollektivtrafik och nya modeller baserade på mobilsamåkning 
etc. 

 

Svinesundskommittén är ett politiskt samarbete mellan svenska och norska kommuner och regionerna 
Viken och Västra Götaland. Syftet med kommittén är att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och 
utveckling mellan länderna. Kommittén jobbar på uppdrag av medlemmarna och Nordiska ministerrådet. 
Våra fokusområden är blå och grön tillväxt, turism och gränshinder/gränsmöjligheter 
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