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Sammanträdesprotokoll Styrelsen
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Linda Marie Engsmyr
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Kent Hansson

Strömstads kommun

Per Jonsson
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Jon Ivar Nygård
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Cecilie Agnalt
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§1
§2
§3

Sammanträdet öppnas
Ordförer Linda Engsmyr öppnar mötet
Val av justerare
Att justera dagens protokoll jämte ordfører valdes Cecilie Agnalt och Bijan Zainali
Godkännande av dagordningen
Dagordningen godkänns

§4

Inledning av ordfører Linda Engsmyr
Linda Engsmyr inleder medlemsmötet och berättar om de konsekvenser som den
stängda gränsen har haft för gränsregionen. Den stängda gränsen har bland annat
påverkat människors relationer och möjlighet till arbete samt företagens
förutsättningar. Det finns en osäkerhet kring framtiden.
Svinesundskommitténs arbete har fortgått trots den stängda gränsen. Arbetet går
framåt inom de olika fokusområdena och projekten och en stor del av arbetet har
digitaliserats. Linda Engsmyr berättar också att Svinesundskommitténs arbete
uppmärksammas även utanför vår gränsregion. Även styrelsens möten har
digitaliserats och arbetsutskottens möten har genomförts via Teams sedan mars
månad. Under dagens möte vill Svinesundskommittén presentera sitt pågående
arbete och välkomnar inspel till vad kommittén ska jobba med framöver.

§5

Information om det kommande Interreg Sv/No programmet
Andreas Cantoni, Västra Götalandsregionen
Frode Frisvoll, Viken Fylkeskommune
Frode Frisvoll, Viken fylkeskommune, och Andreas Cantoni, Västra
Götalandsregionen, presenterar arbetet med att ta fram kommande Interregprogram
I dagsläget finns medel kvar inom både Interreg Sverige-Norge och Interreg
Öresund-Kategatt-Skagerrak (ÖKS).
Inom Interreg Sverige-Norge tar man emot löpande ansökningar. Inom Gränslöst
samarbete finns 500 000 NOK kvar och på svenska sidan finns 27 miljoner SEK
kvar. Inom Interreg ÖKS finns 7 miljoner NOK kvar på norska sidan och 45
miljoner SEK kvar på EU-sidan. Det finns möjlighet till 75 % medfinansiering från
Interreg ÖKS för projekt som fokuserar på coronainsatsern. Projekt inom båda
programmet ska avslutas senast september 2022.
Det nya programmet för ÖKS är ute på remiss fram till 6 december.
Svinesundskommittén har svarat på remissen. Det nya programmet för Interreg
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Sverige-Norge ska ut på remiss från cirka 15 december till 1 februari. Interreg
Sverige-Norge bjuder in till ett webbinarium 15 december.
Förhandlingar om Interreg-programmens ramar beräknas vara klara i
februari/mars. Programmen ska vara skrivna i april och det är Värmland som är
ansvariga för programskrivningen. Programmen sänds till kommissionen till hösten
och den första utlysningen kan komma i februari 2022.
De nya Interreg-programmen utgår ifrån sex olika politiska mål.Smartere Europa
•
•
•
•
•
•
•

Smartare Europa
Grönnere Europa
Tilkoblet Europa – transport
Sosialt Europa – jämlikhet
Europa naermere innbyggere
Bedre grensehåndtering (Border governance)
Den nuvarande ekonomiska fördelningen mellan Sverige och Norge är 65 % på
svensk sida och 35 % på norsk sida. Samtidigt som det önskas att fördelningen i
framtiden ska vara lika på svensk och norsk sida satsas samma summa medel från
norska regeringen 2021 jämfört med 2020. I praktiken innebär det att den
svenska medfinansieringen måste sänkas för att en jämn finansiering ska kunna
uppnås. När nuvarande programperiod inleddes 2013 var budgeten högre. När
man fick en ny regering i Norge 2017 minskade budgeten till Interregprogrammen.
Det finns i dagsläget tre Interreg-sekretariat i Norge. Administrationen ska
förenklas och kontoret ska placeras i Innlandet men det ska finnas
kontaktpersoner på plats i olika delar programområdet.
Beslut
Svinesundskommittens styrelse beslutar
att tacka för informationen
att betona vikten av att Svinesundskommitténs norska medlemmar får möjlighet
att ingå i det nya geografiska området för Interreg Norge /Sverige

§6

Nuläge i Svinesundskommitténs verksamhet
Svinesundskommitténs VD/daglig leder Elsie Hellström presenterar nuläget i
kommitténs verksamhet. Svinesundskommittén .
Elsie Hellström inleder med att beskriva de utmaningar som pandemins
restriktioner och den stängda gränsen har medfört för Svinesundskommitténs
verksamhet.
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Utmaningarna har inte enbart varit negativa. Man har utvecklat kunskapen kring
digitala möten och det har visat sig att delaktigheten varit högre då t.ex företag
slipper avsätta restid för att deltaga i nätverksmöten.
Svinesundskommittén beslutade på årsmötet 2019 att man skulle verka för resfria
möten, och det beslutet fick ju en annan utveckling än man anade vid årsmötet
2019.
Svinesundskommittén har varit aktiv i att visa på vad effekterna av de nationella
besluten kopplade till att minska smittspridning har orsakat i gränsregionen. Man
har fokuserat på effekterna för den gemensamma arbetsmarknadsregionen och de
mellanmänskliga relationerna.
Därefter följer en presentation – https://svinesundskommitten.com/wpcontent/uploads/2020/11/svinesundskommitten-medlemsmote-2020-11-20.pdf
Svinesundskommitténs
styrelse och övriga medlemmar tackar för informationen

§7

Budget verksamhetsåret 2021
Vid årsmötet i april 2020 antog årsmötet budgeten för verksamhetsåret 2020 som
en rambudget. Årsmötet gav i uppdrag till Daglig Leder, att utarbeta en mer
detaljerad budget för verksamhetsåret 2021 och presentera denna vid styrelsens
möte hösten 2020
Vid dagens möte presenterar Elsie Hellström budget för 2021 – se bilaga
Svinesundskommitténs budget är osäker beroende på att bidrag från Nordiska
Ministerrådet betalas ut i danska kronor projektbidrag från Interreg SverigeNorge betalas ut i euro.
Beslut
Svinesundskommitténs styrelse beslutar
att antaga den presenterade budgeten för verksamhetsåret 2021

§8

Svinesundskommitténs uppdrag kopplade till Nordiska Ministerrådets
och konkret handlingsplan för Regionalsektorn 2021-2024
Elsie Hellström informerar om att Nordiska Ministerrådet (NMR) har för den
kommande avtalsperioden med Svineundskommittén och andra gränskommittér i
Norden ändrat strukturen för samarbetet.
Arbetsutskottet (Au)fick under hösten, en presentation av de olika insatser som
regionalsektorn inom Nordiska Ministerrådet beslutat att arbeta med (det är de
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som beviljar anslag till gränskommittéerna) .Arbetsutskottet tog del av de
insatserna och har beslutat att prioritera följande insatser som
Svinesundskommittén skall arbeta med 2021-2024 – se bilaga
https://svinesundskommitten.com/wp-content/uploads/2020/11/konkrethandlingsplan-for-regionalsektorn-2021-2024-svinesundskommitten.pdf
Svinesundskommittén erhåller 736 000 DKK per år i anslag från NMR och därav
skall 4000 DKK brukas som driftsbidrag till basverksamheten och 336 000 DKK
till att genomföra de insatser som finns presenterade i bilagan, De insatser som
Au har beslutat att lägga in i sin verksamhetsplanen ligger i linje med de
fokusområden som Svinesundskommittén arbetar efter samt insatser som kan
medverka till att motverka negativa effekter av restriktioner kopplade till corona
pandemin t.ex gränsregionalt ledarskap.
Beslut
Svinesundskommitténs styrelse beslutar
att ställa sig bakom arbetsutskottets förslag till insatser kopplade till anslaget från
Nordiska Ministerrådet (se länk/bilaga)
att fördela 400 000 DKK till basbudgeten och 336 000 DKK till att genomföra de
beslutade insatserna
att om möjligt söka kompletterande projektmedel för att förstärka insatserna.

§9

Svinesundskommittén och temagrupp ”Innovativa och resilienta
regioner
Svinesundskommittén har under den förra avtalsperioden med Nordiska
Ministerrådet 2017-2020 deltagit i att genomföra det nordiska regionalpolitiska
programmet genom att bl.a vara en part i temagruppen ”Innovativa och resilienta
regioner”
https://nordregioprojects.org/innovation/ - läs mer här om arbetet.
Inför kommande avtalsperiod 2021-2024 kommer även delar av arbetet under
Nordregios ledning genomföras i temagrupper.
Arbetsutskottet föreslog att Svinesundskommittén även den kommande, skulle
ansöka om att bli medlem i temagruppen ”Grønne, innovative og resiliente
regioner»
Efter diskussion bland gränskommitterna fick Svineundskommittén en plats i den
grupp man ansökte om - https://svinesundskommitten.com/wpcontent/uploads/2020/11/gronne-resilienta-regioner.pdf
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Beslut
Svinesundskommitténs styrelse beslutar
att ställa sig bakom arbetsutskottets förslag
att täcka eventuella kostnader för deltagandet i basbudgeten
att kostnaderna skall presenteras för arbetsutskottet för att kunna bedöma
värdet av insatserna för Svinesundskommittén

§ 10

Rekrytering av ny Daglig leder/VD
Linda Engsmyr informerar om att en ny daglig leder/VD ska rekryteras till
Svinesundskommittén. Elsie Hellström kommer att gå i pension och jobbar fram
till sista april. Linda Engsmyr berättar att ambitionen är att den nye daglig
leder/VD ska tillträda så att det finns möjlighet att gå dubbelt tillsammans med
Elsie Hellström åtminstone en månad.
Svinesundskommitténs styrelse och medlemmar
tackar för informationen
och styrelsen beslutar
att eventuella kostnader för rekryteringen skall täckas i basbudgeten

§ 13

Övriga frågor
a) Utredning av Svinesundskommittén
Elsie Hellström informerar om att det pågår en utredning av
Svinesundskommitténs verksamhet i syfte att kunna stärka samarbetet mellan
regionala utvecklingsnämnden (RUN) och Svinesundskommittén.
Bijan Zainali berättar att bakgrunden till utredningen är att Västra
Götalandsregionen ämnar att bli mer engagerad i gränsfrågor och RUN har ställt
sig bakom att arbeta mer strukturerat med gränsfrågor.
Bijan Zainali säger att medlemmarna bör prata om hur det så kallade
Svinesundskommittén 2.0 ska se ut. Resultaten från kommittén bör användas mer
av regionerna och Bijan Zainali hoppas att man kan hitta bättre sätt att jobba med
gränsfrågor i framtiden.
b) Årsmöte 2021
Svinesundskommitténs årsmöte blir preliminärt 16 april och förhoppningsvis kan
det bli ett fysiskt möte.
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