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1. Introduksjon
Svinesundskomiteen har også i år vært preget av restriksjonene som har rådet for å hindre spredning av 
covid-19. Grenseregionen har vært rammet av ulike og varierende norske og svenske restriksjoner. Grensen 
mellom Sverige og Norge ble stengt fra 12. mars 2020 til 5. juli 2021 da det ble mulig for de med covid-pass 
å reise inn i Norge uten karantene. 6. oktober ble de små grenseovergangene åpnet. Vi rakk å ha noen fysis-
ke møter i løpet av høsten før grensene igjen ble stengt i desember av både Norge og Sverige. Grensen ble 
helt åpen for alle i begge retninger 12. februar 2022. 
 
Svinesundskomitteen har på ulike måter jobbet med å informere nasjonale beslutningstakere om negative 
konsekvenser av grensestenginger for pendlere, næringsliv og mellommenneskelige relasjoner. Vi inviter-
te Stein-Erik Lauvås, medlem av Stortinget og Nordisk Råd, samt smittevernleger fra Kalnes sykehus og 
Västra Götalandsregionen til styremøtet. Vi har skrevet flere brev til regjeringene i begge land. Vi innledet 
samarbeid med næringslivet og de fem andre grensekomiteene langs grensen for større gjennomslagskraft. 
Stortingsmedlemmene fra Østfold og Riksdagens valgkrets Norra Västra Götaland var invitert til et møte 
som dessverre måtte utsettes da grensen stengte igjen. Og vi startet kampanjen Grensefri kjærlighet på 
sosiale medier, kampanjefilmen ble sett av mer enn 100 000 mennesker. 
 
Svinesundskomiteen er en ideell organisasjon med aktiviteter som har som mål å fremme nordisk samar-
beid med særlig fokus på Sverige og Norge. Foreningen er et forum for kontinuerlig kontakt mellom kom-
munene som inngår i grenseregionen og regionen/fylkeskommunen med oppgave å fremme og aktivt arbei-
de for økt samarbeid. Komitteen jobber aktivt for å se grensen mellom Sverige og Norge som en mulighet 
og ikke som et hinder. Västra Götalandsregionen bestilte en evaluering av Svinesundskomitteens virksomhet 
og konklusjonen fra konsulentselskapet WSP var meget positiv: Svinesundskomitteen leverer klare grensere-
gionale merverdier. 
 
Svinesundkomiteens virksomhet finansieres gjennom medlemskapsavgift og Nordisk ministerråd. Vi er ett av 
12 tverrregionale samarbeidsorganer som mottar midler fra Nordisk ministerråd til grunnleggende aktivi-
teter og prosjektvirksomhet. Prosjekttilskudd til gjennomføring av vedtatte satsingsområder, søkes fra EU, 
Västra Götalandsregionen og Viken fylkeskommune med flere. 
 
Siden 11. oktober 2013 har Svinesundskomiteen vært en ideell forening, lovlig omdannet til å erstatte Gren-
sekomiteen Østfold-Bohuslän-Dalsland. På årets styremøte feiret vi grensekomiteens 40-årsjubileum, et år 
forsinket på grunn av pandemien. 
 
Før grensen stengte i mars 2020 hadde regionen det tetteste og hyppigste kontaktmønsteret langs hele den 
norsk-svenske grensen når det gjelder trafikk, handel, turisme og pendling. Viken fylkeskommune har 1 269 
230 innbygger, hvorav 195 519 bor i de norske medlemskommunene1. Västra Götaland har1 744 859 innbyg-
ger, hvorav 121 147 personer bor i de svenske medlemskommunene2.

1 Statistisk sentralbyrå, 2022 
2 Statistikmyndigheten SCB, 2022 

https://www.ssb.no/statbank/table/01222/tableViewLayout1/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/pong/tabell-och-diagram/kvartals--och-halvarsstatistik--kommun-lan-och-riket/kvartal-4-2021/
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2. Visjon 
En grenseregion med sterk og bærekraftig vekst, hvor grensen skaper muligheter og gir merverdi for inn-
byggere, besøkende og næringsliv. 

 

3. Overordnede 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 (regional utvidelse).   

 

4. Rolle/oppgave
1. Grenseoverskridende samarbeid og vekstarenaer
2. Nettverksbygger, og plattform for erfaringsutveksling
3. Utvikling, koordinering og prosjektinitiering
4. Drive løsningsprosesser vedrørende grensehinderr, bidra til grenseregionale muligheter
5. Gjennomføre Interreg-prosjekter med fokus på bestemte fokusområder
6. Øke regionens kunnskap og omdømme. Sett regionens tema på de nasjonale sakskartene
7. Ta opp felles grenseregionale spørsmål
8. Lede og drive den ideelle foreningen Svinesundskomiteen (802477–9863)
9. Delta i implementering av Nordisk Ministerråds Samarbeidsprogram for regional utvikling og planlegging
10. Være den institusjonelle infrastrukturen for grenseoverskridende samarbeid ifølge Nordisk Ministerråd

5. Virksomhet
Svinesundskomiteens virksomhet startet formelt 11. oktober 2013 med vedtak av vedtekter. Valget av or-
ganisasjonsform var motivert av planlagte inntekter fra EU-midler, oppdragsaktiviteter med mer. Svinesund-
skomiteen er en ideell forening og har ikke hatt rett til å heve merverdiavgift siden 1. juli 2016, noe som 
påvirker virksomhetens budsjett. 4. mai 2021 trakk Elsie Hellström seg og Cecilia Nilsson tok over som 
daglig leder. 
 
Svinesundskomiteen har status som ett av tolv grenseoverskridende samarbeidsområder innenfor rammen 
av Nordisk ministerråds regionalpolitiske program. Nordisk ministerråds støtte gir tyngde, legitimitet og 
skaper positiv interesse for felles løsninger for å få til grenseoverskridende samarbeid. Les mer om Nordisk 
ministerråd i kapittel 6. 
 
Virksomhetsplan 
Svinesundskomiteen har arbeidet i tråd med virksomhetsplan 2021. Virksomhetsplanen omfatter følgende 
fokusområder: blå og grønn vekst, reiseliv og grensehinder som berører alle andre fokusområder. På års-
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møtet ble virksomhetsplanen for 2022 vedtatt og på høstens styremøte ble virksomhetsplanen for 2022 
supplert med aktiviteter. Svinesundskomiteen bidrar til Viken fylkeskommunes planstrategi 2020-2024 og 
Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi 2021-2030 gjennom sitt tydelige fokus på bærekraf-
tig utvikling og omstilling, samt gjennom grenseoverskridende regionalt samarbeid, slik både Viken og VGR 
fremhever behov av samarbeid for å nå oppsatte mål.

Basvirksomhet og prosjektvirksomhet
Svinesundskomiteen driver virksomhet på en rekke områder for å utvikle grenseregionen. Virksomheten 
kan deles i to deler: basisvirksomhet og prosjektvirksomhet. Prosjektvirksomheten har gått ned i omfang 
sammenlignet med tidligere år da flere av Interreg-programmene stengte i løpet av året og de nye program-
mene ennå ikke er søkbare. Våre blå og grønne prosjekter er forlenget over årsskiftet 21/22 på grunn av 
pandemien. Prosjektene innen grensehinder og reiseliv stengte 31. desember 2021, og det er i løpet av året 
sikret midler for å kunne jobbe videre innen disse fokusområdene for henholdsvis tre år og ett år. 

5.1. Basvirksomhet
Basvirksomheten omfatter løpende administrativt arbeid som innkalling, referat, utsendelser, fakturahånd-
tering, arbeidsgiverspørsmål, regnskap, mva-oppgaver og andre administrative oppgaver knyttet til at Svine-
sundskomiteen er en ideell forening med aktiviteter. Komiteen har tilsvarende forpliktelser som et selskap. 
 
Eksempler på annet arbeid kan være nettverksbygging, informasjonstiltak, kontakter med medlemskommu-
ner, myndigheter og organisasjoner fra lokalt til nasjonalt og europeisk nivå, Nordisk ministerråd, nordiske 
grenseregioner, bedrifter, norske og svenske institusjoner, Interreg Sverige-Norge og andre EU-programmer. 
I 2021 er det prioritert å informere beslutningstakere om hvordan de nasjonale restriksjonene for å hindre 
spredning av covid-19 har påvirket grenseregionen negativt og behovet for å ta hensyn til dette i fremtiden. 
Svinesundskomiteen har i løpet av året jobbet tett med Grensetjänsten Norge-Sverige3 og Gränshinder-
rådet/Nordisk Ministerråd4. Svinesundskomiteen har fremmet en gjenoppbygging av tilliten over grensen 
gjennom kampanjen Grensefri kjærlighet. 
 
Svinesundskomiteen kjøpte frem til oktober 50 % jobb som økonom og 5 % lønnsadministrator fra Ström-
stad kommune. Fra september ble det ansatt prosjektcontroller i Svinesundskomiteen i en 55 % stilling for 
å ivareta økonomi og personaladministrasjon. Svinesundskomiteen leier en kontorplass bestående av to 
mindre rom til sin virksomhet i Strömstad Statshus og leier en arbeidsplass for én person hos Fyrbodals 
kommunalförbund. 
 
Regnskapstjenester, regnskap og erklæring ble kjøpt av Svinesundskomiteens i 2021 før årets regnskap av 
Ernest Young. Etter en konkurranseutsatt anskaffelse av kommunikasjonstjenester har Svinesundskomiteens 
signert avtale med Bozzanova AB i Vänersborg. I arbeidet med Grensehindre fortsetter vi å kjøpe tjenester 
vedrørende strategiske tekster fra Karin Larsson Almquist. Bozzanova er ansvarlig for Svinesundskomiteens 

3 https://www.grensetjansten.com/
4 https://www.norden.org/sv/organisation/granshinderradet

https://www.grensetjansten.com/
https://www.norden.org/sv/organisation/granshinderradet
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hjemmeside sammen med Svinesundskomiteens kommunikatør. Svinesundskomiteen kjøper tjenester ved-
rørende datastøtte fra Datajenesten AS.

Kampanjen Grensefri kjærlighet 
Livene til innbyggere i grenseregionen, så vel som pendlere, endret seg dramatisk da pandemien brøt ut og 
restriksjoner og reiseforbud ble innført. De to landenes ulike strategier og hvordan media har valgt å syn-
liggjøre situasjonen i de to landene skapte en til tider hard tone mellom svensker og nordmenn og nordisk 
tillit ble skadet. Svinesundskomiteens medlemmer tok i 2020 opp behovet for å jobbe med relasjonsbygging 
etter pandemien, for å gjenoppbygge tilliten som grenseregionen vår bygger på. 

Da vaksinasjonsdekningen økte våren 2021, kunne flere begynne å reise over grensen igjen. Vi ønsket å bru-
ke dette til å spre positive bilder fra grenseregionen og kampanjeideen ble født – for å oppmuntre folk til å 
dele bilder når de kunne se venner og slektninger igjen, eller når de kunne besøke favorittstedet sitt på den 
andre siden av grense. Vi ba dem dele disse på Facebook og Instagram under #grensefrikärlek eller 
#grensefrikjærlighet. 
 
Tvillingbrødrene Pontus og Ola hadde vakt oppsikt i den lokale posten, da de møttes midt på den gam-
le Svinesundbrua fordi de bor i henholdsvis Sverige og Norge. De ble frontfigurene i kampanjen, som ble 
markedsført i en film der de fortalte at de skulle gå og spise pannekaker sammen i Mellerud når de endelig 
kunne krysse grensen igjen. Filmen ble bredt spredt på Facebook gjennom deling og annonsering og fikk 
over 100 000 visninger i løpet av sommeren 2021. Se filmen på vår nettside5. 
 
Kampanjen genererte rundt 20 unike bildedelinger (15 på Facebook og 21 på Instagram). I tillegg ble kam-
panjen beskrevet i de fleste aviser i regionen, totalt 8. 
 
Vi er utrolig glade for å ha nådd så mange med informasjon om kampanjen, og at vi dermed har spredd et 
positivt budskap på sosiale medier. De tre organisasjonene Grensetjänsten Norge-Sverige, Gränskommittén 
MidtSkandia og Föreningen Norden valgte å bli med på kampanjen for å bidra til å spre budskapet vårt.

5.1.1. Kommunikasjon 
Kommunikasjon og informasjon er viktige arbeidsområder for Svinesundskomiteens basisvirksomhet, som 
i 2021 har fått ekstra fokus. Dette er en konsekvens av pandemien og den stengte grensen, som har gjort 
at Svinesundskomiteen har måttet handle og bli sett til beste for grenseregionen. Vi har kjørt kampanjen 
Grensefri kjærlighet, økt vår tilstedeværelse på sosiale medier generelt og sendt flere pressemeldinger. Svi-
nesundutvalget har også jobbet med å bruke medlemskommunenes kommunikasjonskanaler for å få videre 
formidling. 
 
Svinesundskomiteens viktigste kommunikasjonskanaler er egen nettside, Facebook-side og i økende grad i 
2021 også siden på LinkedIn. I tillegg har Svinesundskomiteen startet en Instagramkonto for kampanjen. 

5 https://svinesundskommitten.com/grensefri-kjaerlighet/

https://svinesundskommitten.com/grensefri-kjaerlighet/
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På nettsiden markedsfører vi arrangementer og publiserer nyheter, dokumentasjon, informasjonsmateriell 
med mer. Facebook-siden oppdateres vanligvis med minst to innlegg hver uke. Nytt for 2021 er at Svine-
sundskomiteen har tydeligere planlegging for fremtidige innlegg på Facebook og LinkedIn.

Det er startet et stort arbeid med å tilpasse vår nettside og våre maler i henhold til DOS-loven (digital 
offentlig tjeneste). Bozzanova fikk i oppdrag å oppdatere nettsiden slik at dens struktur kan leses av hjel-
pemidler, og at kontrastene blir tydeligere, og det samme gjelder våre maler. Arbeidet vi selv utfører er å 
oppdatere hele mediebanken vår med alternative tekster på nettsiden, et arbeid som stort sett ble avsluttet 
i 2021. 
 
Avtalen med Bozzanova gikk ut i november 2021 og det ble derfor gjennomført en ny direkteanskaffelse. 
Fire selskaper leverte anbud som ble vurdert. Bozzanova vant denne anskaffelsen. 
 
Innenfor Svinesundskomiteens fokusområder er det i løpet av året gjennomført løpende markedsføring og 
dokumentasjon av arbeid og arrangementer. Blant annet i forbindelse med Svinesundbroens 70-årsjubileum, 
som resulterte i to filmer samt to jubileumspublikasjoner og et besøkskart. Det er også lagt ned et stort 
arbeid med et digitalt magasin som ble lansert i 2021 og som presenterer de viktigste resultatene fra Marint 
Gränsforum Skagerrak. 

Facebook    2021  2020
Antall følgere    799  662
Rekkevidde konto (unike) 149 942 3 527
Antall innlegg    102  45
Rekkevidde innlegg  30 310  10 619
Betalt innlegg/annonser 7  0
Rekkevidde annonser   219 007 0
     
LinkedIn    2021  2020
Antall følgere    273  159
Visninger    11 059  0
Antall innlegg    54  0
     
Instagram    2021  2020
Antall følgere    142  0
Antall innlegg    62  0

Vår hemsida   2021 2020 2019 2018
Antall unike besøkende 3563 756 859 3223
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Ekstern informasjonsinnsats i 2021
• 4 nyhetsbrev 
• 5 pressemeldinger og 1 pressekonferanse  
• 2 filmer i forbindelse med Svinesundsbrua sitt jubileum  
• Et digitalt magasin6

• Kampanjen Grensefri kjærlighet

Styret kommunikasjon
• Brev til samordningsministrarna 12/2 ”Den mest integrerte regionen i verden”
• Brev til Erna Solberg 8/8 ”Uholdbar situasjon ved Svinesundsbroen”
• Brev til Erna Solberg 25/8 ”Kostbare köer ved Svinesundsbroen”
• Brev til Jonas Gahr Støre og Magdalena Andersson 3/12 ”Svensk-norsk pandemisamarbeid” 

Om Svinesundskomiteen i media
• 28 artikler/innslag publisert om Svinesundskomiteens arbeid
• Filmklipp om Svinesundsbrons 75-årsjubileum i Svt-nyheter / väst online 
• 2 radioinnslag i P4-Väst 

5.1.2. Möten och konferenser – ett urval
• Svinesundskomiteens webinar Affärer i Norge 15. april.
• Digital spørretime om høringsdokumentet til regional arealplanlegging i VGR 11. mai.
• Revästs digitale webinar om regional arealplanlegging 25. mai
• Webinar 28. mai om tema IT-trusler med Datatjenesten, Svinesundskomiteens IT-støtte.
• Västra Götalandsregionens webinar om den regionale utviklingsstrategiens ”kraftsamling” Sirkulære 

forretningsmodeller 3. juni
• Feiring av Svinesundsbrua 75 år 15. juni
• Møte om ”gränspendeln” Strömstad-Halden 19. august
• Viken fylkeskommune sitt høringsmøte om planprogram for tre nye regionale planer 23. august.
• Workshop med IVL i prosjekter om kystsoneplanlegging og havbruk 26. oktober.
• Møte om grensehinder og løsningsprosesser med Trafikverket, Norges Lastebileierforbund og Svensk 

Lastebilfirma.
• Møte med Greater Copenhagen 1. november
• Presentasjon for Nordisk råds komité for regional utvikling og vekst 2. november
• Maritima Klustrets årskonferanse, Trollhättan 17. november

• Svinesundskomiteen presenterte ved lanseringen av den europeiske lanseringen av grensehinderrappor-
ter 10. desember 2021 (Lanseringsarrangement for b-solutions).

5.1.3. Netttverk och prosjektdeltakelse
6 www.produktivtskagerrak.com

http://www.produktivtskagerrak.com
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Norsk-Svensk Handelskammer 
Samarbeidet med Norsk-Svensk Handelskammare (NSHK) er viktig for Svinesundskomiteen. Vi har ved 
flere anledninger i løpet av året deltatt på NSHKs arrangementer i Gøteborg og Oslo. Det meste er ordnet 
digitalt.

Møter i Grensehinderrådet
Svenske utenriksdepartementet arrangerer et forhåndsmøte, Sven-Eric Bucht, Sveriges medlem av Gren-
sehindrerådet, leder møtet der myndigheter, informasjonstjenestene i Norden og Greater Copenhagen 
samles.

Grenserådet 
Grenserådet er møteplassen for regjeringssamarbeidet mellom Sverige og Norge, og Svinesundskomiteen-
rapporterer om hva som skjer med grensehinder. Møtet var planlagt å finne sted 8.-9. desember 2021, men 
på grunn av nye restriksjoner ble møtet avlyst.

Grensetjänsten Norge-Sverige 
Tjenestemennene møtes en gang i måneden med informasjonstjenesten Grensetjänsten Norge-Sverige for å 
avstemme det som skjer ved grensen og hvordan stengte grenser har påvirket arbeidspendlingen til Norge. 
Avstemminger med myndigheter, bransjeorganisasjoner og eksperter på grensehinder

Eksperter på grensehinder 
Svinesundskomiteen samarbeider med eksperter på grensebarrierer hvor aktuelle problemstillinger innen 
grensehinderarbeid diskuteres. Konsernet har verdifull kompetanse innen blant annet toll- og momshåndte-
ring, handelsspørsmål, grensetransport.

5.1.4. Grensehindre blir grensemuligheter
Å identifisere grensehinder og sette i gang løsningsprosesser er et av Svinesundskomiteens viktigste virke-
områder. Svinesundskomiteen, Viken fylkeskommune og Västra Götalandsregionen har jobbet sammen for 
å utvikle en langsiktig struktur for å identifisere grensehinder for næringslivet, analysere dem og henvende 
dem til rett aktør for en løsning. Vi samarbeider tett med Grensetjänesten Norge-Sverige. 
 
I løpet av 2020 og 2021 har Länsstyrelsen i Västra Götaland, Viken fylkeskommune og Västra Götalandsregi-
onen finansiert en tjeneste på 100 prosent for administratorer innenfor grensehiner for næringslivet ansatt 
i Svinesundskomiteen. Vårt oppdrag innebærer å presse på for og øke potensialet i å løse grensehinder og 
gi beslutningstakere riktig informasjon, som rapporter, forslag, brev og mer. Svinesundskomiteen arrangerer 
blant annet ulike informasjonsseminarer sammen med grenseaktører og myndigheter i Norge og Sverige. 
 
Komiteeen rapporterer på Grensehindrerådets møter i Utenriksdepartementet i Stockholm med deltake-
re fra Nordisk ministerråd, myndigheter, Nordisk Informasjonstjeneste og Greater Copenhagen. Komiteen 
rapporterer også grensehinder ved Grenserådets møteplass for regjeringssamarbeidet mellom Sverige og 
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Norge. I 2021 har disse møtene blitt gjennomført både digitalt og fysisk i Sverige. Norge valgte å pause dis-
se møtene under den pågående pandemien. Svinesundskomiteen inviteres til og deltar også på andre arena-
er og møter hvor grensehinderpørsmål diskuteres og drives.

Nordisk ministerråds grensehinderoppdrag til Svinesundkomiteen betyr:
• Å identifisere grensehinder skapt av eksistensen av landegrenser innenfor en funksjonelt sammen-

hengende region, og å formidle disse til rett adressat. 
• Å Arbeide med å bryte ned identifiserte grensehinder.

Nordisk ministerråd er veldig tydelig på forskjellen mellom oppdraget informasjonstjenestene har ansvar 
for, og mottar medfinansiering fra Nordisk ministerråd, og oppdraget som er formulert i avtalen med Gren-
sekomiteene, inkludert Svinesundskomiteen. 
 
Det er ingen klar struktur for grensehinderearbeidet som Nordisk ministerråd har satt i oppdrag for gren-
sekomiteene. Svinesundskomiteen har fått et fast oppdrag av Viken fylkeskommune og Västra Götalandsregi-
onen om å utgjøre den regionalt drivende funksjonen for å løse grensehinder som støtter regional utvikling, 
innovasjon og bærekraftig vekst. 
  
I løpet av året har det vært fokus på å motvirke pandemiens effekter på næringslivet og på å utdype kunn-
skapen om pandemiens effekter og andre grensehindringer for skogbioøkonomien. Les mer om grensehind-
erarbeidet i kapittel 5.2.2. og 5.2.4.

5.2.  Prosjektvirksomhet

5.2.1. Marint Gränsforum Skagerrak
Tidsperiode: 1. januar 2019 til 30. juni 2022 
Prosjekteiere: Svinesundskomiteen og Viken fylkeskommune, medsøkere Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
og Göteborgs universitet / Tjärnö marina laboratorium 
Medfinansiører: Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune 
Totalbudsjett: 2 141 979 Euro 
Støtteprogram: Interreg Sverige-Norge

Partnere
• Strömstad og Tanums kommune 
• Vestfold og Telemark fylkeskommune 
• Hvaler, Sarpsborg og Fredrikstad kommune 
• Bedrifter: Havstenssunds Ostron, Catxalot, Bryggudden Musslor & Alger, Ostrea Aquaculture, Nordic 

Seafarm 
• Flere norske bedrifter deltar i arbeidet men er ikke listet opp. 
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Innenfor Svinesundskomiteens geografiske område med Skagerrak som felleshav er forutsetningene for ut-
vikling og vekst i marine bedrifter og næringsliv store. Vi har utviklet en god struktur for erfaringsutveksling, 
kunnskapsinnhenting som fører til styrking av de marine selskapene rundt vår del av Skagerrak. Vi samarbei-
der også med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Agder fylkeskommune i dette prosjektet.

Overordnede mål 
Det overordnede målet er å skape gode forutsetninger for vekst i marin næring. 
Gjennom samarbeid over landegrensene skal prosjektet styrke Skagerrak som blå vekstregion og levedyktig 
miljø, samtidig som det ivaretas det verdifulle miljøet som blant annet nasjonalparkene utgjør. Prosjektet 
skal føre til varige arbeidsmetoder og møteplasser både for det marine næringslivet og for det politiske og 
administrative nivået. Dette er av stor betydning for å kunne følge opp satsingsområdene etter at prosjektet 
er avsluttet.

Delmål 
Næringsliv - Det er etablert en klynge for dialog og kompetanseforsyning for grenseregional marin nærings-
utvikling.

Forskning og akademia - Det er etablert et forum for forskning og akademia for dialog på tvers av landegren-
sene og kompetansetilførsel med sikte på å styrke marin næringsutvikling.

Havforvaltning - Det er etablert et forum for dialog og kompetanseforsyning for grenseregional planlegging i 
kystsonen og i sjø, med sikte på å styrke marin næringsutvikling.

Resultater og aktiviteter 
Alle aktiviteter er av tverrregional karakter og inkluderer alltid deltakere, bedrifter, organisasjoner fra både 
Sverige og Norge. Følgende aktiviteter er gjennomført i prosjektets delområder i løpet av 2021.

Næringsliv
• Nettverksmøter for alg og øster bedriftsnettverk.
• Workshop i produktutvikling for østersbedrifter, hvor nye bruksområder for østers ble belyst.
• Bransjeforening Svenskt vattenbruk ocg sjömat (SVoS) er sammen med Fiskbranschens Riksförbund 

involvert i en prosess for å utvikle nasjonale retningslinjer for alger. Livsmedelsverket og Mattilsynet er 
involvert i prosessen.

• Dialogmøte mellom myndigheter og havbruksbedrifter med mål om å diskutere forenklinger i prosessen 
rundt havbruksetableringer.

• Bransjeforening SVoS har etablert et kontaktområde og hatt to møter med havbruksgruppen som ble 
dannet ved Länsstyrelsen i Västra Götaland. Dette har resultert i et viktig forum for kunnskapsutveksling 
og informasjon. Forespørsler om forskningsprosjekter har blitt pilotert til universitetet i Gøteborg og 
Tjärnö.

• Møte med havbruksledere ved Regjeringskansliet (Sverige) og norske myndigheter for utveksling av 
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kunnskap om den norske «akvakulturprosessen».
• Opplæringsdag for politikere og embetsmenn i Bohuslän og Østfold kommuner ble arrangert på Tjärnö 

marina laboratorium.

Havforvaltning
• Forhandsmøte for planforum med kommunene i Nordbohuslän og dets næringsutviklere og arealplan-

leggere. Møtet dannet grunnlaget for planforum 2022. 
• Det ble sendt høringssvar til Västra Götalandsregionen (VGR) angående forespørselen om å bli regional 

planmyndighet, hvor viktigheten av grenseregionalt samarbeid ble understreket og viktigheten av samar-
beid rundt grenseregionale ressurser som vann.

• Høringssvar til Viken fylkeskommune sitt planprogram med tre nye regionale planer der det, som i 
høringssvaret til VGR, ble fremhevet betydningen av grenseregionalt samarbeid og viktigheten av samar-
beid rundt grenseregionale ressurser som vann.

• Dialogmøte mellom myndigheter og næring om kompliserte regelverk og prosesser (les mer under 
næringsliv ovenfor).

• Sammenligning av Västra Götalandsregionens utviklingsstrategi og Viken fylkeskommunes planstrategi. I 
Viken nevnes havbruk en gang, i forbindelse med betydningen av fylkets matproduksjon. VGRs strategi 
nevner marine næringer som viktige for regionens konkurransekraft og omstilling.

• Beslutningsgrunnlaget for Politisk Forum Skagerrak er utarbeidet til bruk for de tre fylkeskommunene/
regionen. Dokumentasjonen klargjorde forskjellene i ansvar og oppdrag som eksisterer mellom Norge 
og Sverige på regionalt nivå. Siden en region i Sverige ikke har ansvar for arealplanlegging, ble beslut-
ningsgrunnlaget utformet for et Politiskt Forum Skagerrak med fokus på næringsutvikling i Skagerrak, 
men med bærekraftig forvaltning og miljø som utgangspunkt.

Forskning og akademia 
• Nye tema om ønsket forskning er presentert for forskere ved GU/Tjärnö gjennom samarbeidet med 

SVoS, det er satt i gang et arbeid for å få til forskning på østers som miljøressurs.
• Pilotforsøket med marine nyttehave på Tjärnö er fullført. Informasjonsskilt er produsert og rapport fra 

prosjektet er klar for publisering.
• Det er startet et nytt samarbeid mellom Danmark, Norge og Sverige for å se hvordan konseptet med 

marine nyttehaver kan utvikles.
• Det er sendt inn flere felles søknader mellom Tjärnö og Havforskningsinstituttet om torskegenetikk. 

Dette har resultert i at en norsk forsker har mottatt svenske forskningspenger på torskegenetikk.
• Grenseregional digital database for lagring av biologiske data samlet inn ved forskning og inventar er 

kjøpt og opprettet. Innenfor rammen av dette er det også startet et samarbeid om data- og videomate-
riale til en utstilling og visualisering som utvikles på Universeum og som skal innvies i 2022.

5.2.2. Bioeconomy Regions in Scandinavia 
Tidsperiode: 1. juni 2020 – 30. september 2022 
Prosjekteiere: Region Värmland og Viken fylkeskommune 
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Medsøkere: Paper Province, Fyrbodals Kommunalförbund, Innovatum AB, Industriellt Utvecklingscenter Da-
larna AB, 
Medfinansiører/Partnere: Svinesundkomiteen, bedrifter 
Totalbudsjett: 2 006 319 EUR 
Støtteprogram: Interreg Sverige-Norge

Svinesundskomiteen er en del av prosjektet Bioeconomy Regions in Scandinavia. Bioeconomy Regions in 
Scandinavia er et toårig samarbeidsprosjekt rettet mot små og mellomstore bedrifter som produserer bio-
baserte produkter og tjenester av hovedsakelig skogsråstoff. Prosjektet er en videreføring av Grön Tillväxt 
Trä - Rethinking Wood (Svinesundskomiteen/ Viken fylkeskommune) og prosjektet Bioeconomy Region TBR 
(Region Värmland/Viken fylkeskommune).

Prosjektets satsingsområder er bærekraftig bygging i tre, innovasjoner fra skogen, fossilfri emballasje og 
reststrømmer. Klimakrise og bærekraftsmål har styrket fokuset på grønn og bærekraftig innovasjon. Flere 
nordiske prosjekter har de siste årene hatt som mål å fremme industriell trebygging i Norden. Økt bruk 
av tre og treprodukter i bygg og anlegg er viktig for både Norge og Sverige. Det betyr at komiteen jobber 
videre med problemstillingene innenfor grønn vekst, men gjennom perspektivet grensehinder, som er Svine-
sundskomiteens oppdrag i prosjektet.

Resultater og aktiviteter
Svinesundskomiteen har gjennomført og deltatt i følgende aktiviteter i prosjektet i løpet av 2021.
• Svinesundskomiteen har i løpet av året gjennomført intervjuer med en rekke aktører i Norge og Sveri-

ge knyttet til skogbioøkonomien for å utdype kunnskapen om grensehinder og effekter av pandemien. 
Rapporten skal være klar i 2022.

• Partnerskapsmøte 16. november
• Studiebesøk 17. november på 3 testanlegg i Västra Götaland
• Automatiseringsdag i Trollhättan 18. november.

5.2.3. Hållbar besöksnäring på gränsen 
Tidsperiode: 1. januar 2020 til 31. desember 2021
Prosjekteier: Svinesundskomiteen
Medfinansiører: Fyrbodals kommunalförbund
Totalbudsjett: 1 200 000 SEK
Samarbeidspartnere: Fyrbodal kommuner, Svinesundskomiteens medlemmer 

Overordnede mål 
Prosjektet Hållbar besöksnäring på gränsen jobber regionalt for å utnytte potensialet som finnes innenfor 
grenseoverskridende reiselivsnæring. Prosjektets hovedmål er å utvikle en langsiktig strategi for grenseo-
verskridende samarbeid i reiselivsnæringen. Prosjektet har som mål å arbeide for en mer bærekraftig de-
stinasjonsutvikling i grenseregionen. Individuelt, hver destinasjon er for liten til å jobbe med dette selv, men 
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sammen med reiselivsorganisasjoner og bedrifter i Bohuslän, Dalsland og Østfold oppnår vi en kritisk masse 
som muliggjør arbeid for en mer bærekraftig destinasjonsutvikling.

Resultater og aktiviteter
Arbeidet med den grenseregionale strategien ble satt på pause med koronapandemien og dens konsekven-
ser. Reiselivsorganisasjoner har fortsatt å fokusere på å finne veier gjennom krisen og hjelpe medlemmene 
sine. For å lykkes med å bygge en langsiktig felles grenseregional strategi er det nødvendig at forholdene er 
bedre, det vil si at grensen er åpen. Vi har derfor måttet omdirigere prosjektets aktiviteter.

• Webinar med tema «Reiselivsnæringen i omstilling» rettet mot de sårbare reiselivsnæringsbedriftene i 
grenseregionen. Formålet med dette webinaret var å inspirere til endring ved å vise gode eksempler fra 
andre selskaper som har innovert som følge av pandemien. Nærmere 100 personer deltok, noe som 
viste stor interesse for temaet.

• Utviklingsarbeid for destinasjonen Svinesundsbron og grensen. 15. juni 2021 var det 75-årsjubileum for 
den gamle brua. Svinesundskomiteen har satt sammen et nettverk bestående av myndigheter, kommuner, 
regioner og foreninger på begge sider av grensen. Det ble gjort en felles innsats for å utvikle og ruste 
området til et mer attraktivt reisemål. Det ble blant annet produsert en utstilling, et jubileumsskrift, et 
nytt besøkskart og en film. Det ble også arrangert guidede turer i området på svensk side. Les mer om 
feiringen og ta del av materialet på nettsiden vår7. 

• Svinesundskomiteen og Halden kommune har fått innvilget et mulighetsstudieprosjekt med det langsik-
tige målet å skape et internasjonalt attraktivt reisemål for området rundt Svinesundsbrua. Mulighets-
studien skal undersøke forutsetninger, hindringer og muligheter for å kunne tiltrekke seg en passende, 
større og bærekraftig satsing i reiselivsnæringen som fremhever stedets natur og kulturarv. Beboere, 
næringsdrivende og grunneiere i området vil involveres. Interreg Sverige-Norge og Fyrbodalskommunal-
förbund samfinansierer. Prosjektet går fra januar – desember 2022.

• Kunnskapsmøte for grenseguidenettverket om temaet Bohusläns svensk-norske historie. Tomas Anders-
son, som er arkeolog, historiker og forfatter og aktuell med boken «Bohusläns historie: fra jernalder til 
1658» bød på et svært inspirerende foredrag.

• Svinesundskomiteen og Visit Östfold har søkt og fått innvilget en mulighetsstudie fra Interreg, som skal 
kartlegge muligheter og forutsetninger for å gjenoppta grenseoverskridende regionalt reiselivssamarbeid 
med tydelig fokus på bærekraft og digitalisering. Prosjektet går fra januar – september 2022.

5.2.4. Gränsmöjligheter för gränsregional utveckling - Ta bort onödiga gränshin-
der
Tidsperiode: 1. januar 2020 – 31. desember 2021 
Prosjekteier: Svinesundskomiteen  
Medfinansiører: Västra Götalandsregionen, Viken fylkeskommune, Länsstyrelsen i Västra Götaland 
Budsjett: 1.871.000 SEK 

7 https://svinesundskommitten.com/turism/gamla-svinesundsbron-75-ar/

https://svinesundskommitten.com/turism/gamla-svinesundsbron-75-ar/
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Overordnede mål
Å fjerne unødvendige grensehindringer er et toårig prosjekt mellom Västra Götaland og Viken. Det overord-
nede målet er å etablere en regional arbeidsprosess mellom Västra Götaland og Viken for grensehinderar-
beid i næringsliv og offentlig virksomhet, og å utvikle en langsiktig struktur for å starte løsningsprosesser for 
å fjerne unødvendige grensehinder mellom Sverige og Norge.

Grensehinder i skogbioøkonomien heves i EU 
I 2020 ble rapporten «Upplevda gränshinder kopplade till träbyggnation Sverige-Norge» produsert. Denne 
rapporten gir en oversikt over noen områder som i dag hemmer utviklingen av byggenæringen over den 
svensk-norske grensen. Rapporten vakte interesse på europeisk nivå innenfor Association of European 
Border Regions (AEBR), som samler europeiske grenseregioner. Svinesundskomiteen søkte og fikk innvilget 
midler fra AEBRs og EUs felles pilotsatsing «b-solutions». I 2021 fikk komiteen derfor tilgang til en sakkyn-
dig som gjennomførte en dybdeundersøkelse der grensehindringen ulike byggeforskrifter i Norden beskri-
ves fra flere perspektiver. Eksperten foreslo ulike løsninger i studien «Perceived border obstacles linked to 
wood construction8». Studien er også presentert i ytterligere to EU/AEBR-rapporter «The second b-solu-
tions compendium (2021) Solving border obstacles»9 og «Living in a crossborder region – Seven stories of 
obstacles to a more integrated Europe»10.

Brev till stadsministern Erna Solberg – Gamle Svinesundsbrua bl åpnet for fullvaksinerte
Sommeren 2021 var køene for å komme inn i Norge svært lange på den nye Svinesundsbrua og det på-
virket næringstrafikk og grensependlere. Svinesundskomiteen skrev brev i begynnelsen av august og flere 
organisasjoner handlet, uten resultat. For å få den norske regjeringen til å forstå hvor viktig saken var, tok 
Svinesundskomiteen i et felles brev til statsministeren initiativ til å slå seg sammen med Norsk Svensk Han-
delskammare i Gøteborg og Oslo, Sveriges Åkeriföretag og Norges Lastebileier-Forbund. To dager senere 
vedtok den norske regjeringen endelig fredag   27. august 2021 å bruke gamle Svinesundbrua for pendlere og 
privatpersoner.

Resultater og aktiviteter
Svinesundskomiteens arbeid har resultert i en arbeidsprosess som kan drive grensehinderspørsmål og løse 
flere grensehinder. Arbeidsprosessen innebærer: å identifisere problemer regionalt, definere grensehind-
ringen, evaluere den, koordinere, dokumentere i den nordiske databasen, lage handlingsplan, kommunikas-
jon/lobbyvirksomhet, løsningsprosess i fellesskap, beslutninger om endring og oppfølging. Vi må fortsette å 
konsolidere denne arbeidsprosessen. Pandemien har påvirket arbeidet radikalt og det har vært vanskelig å 
gjennomføre fysiske aktiviteter.

• Digitale intervjuer og møter med aktører og myndigheter.
• Svinesundskomiteen har samlet aktørene på lokalt og regionalt nivå i det vi kaller den regionale støt-

testrukturen. I strukturen spiller Svinesundskomiteen den pådrivende og tilretteleggende rollen. Vi har 
8 https://svinesundskommitten.com/granshinder/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/perceived-border-obstacles-lin-
ked-to-wood-construction.pdf
9 b-solutions: solving border obstacles. A compendium 2021-2021. 
10 Living in a crossborder region – Seven stories of obstacles to a more integrated Europe, 2021.

https://svinesundskommitten.com/granshinder/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/perceived-border-obst
https://svinesundskommitten.com/granshinder/wp-content/uploads/sites/5/2021/10/perceived-border-obst
https://0a082877-6a11-41ba-9357-e44773bced60.filesusr.com/ugd/8f68c1_b5917cc482444e1aaad64f19e793614b.pdf
https://0a082877-6a11-41ba-9357-e44773bced60.filesusr.com/ugd/8f68c1_cb02b3eab50b4a39b9b42ffc4025dcd6.pdf
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utviklet denne strukturen og har i løpet av året også fått med oss   Statsforvalteren i Oslo og Viken
• Svinesundskomiteen har i 2021 søkt Viken fylkeskommune og Västra Götalandsregionen om et perma-

nent regionalt grensehinderoppdrag. Søknaden er innvilget med prosjektfinansiering 2022–2024.
• Svinesundskomiteen har sammen med Norges Lastebileier-Forbund og Sverige Åkeriföretag bygget opp 

et nettverk med myndigheter og bransjeorganisasjoner som møtes to ganger i året for å diskutere gren-
seutfordringer for næringslivet og situasjonen ved Svinesundsbroen, til tross for pandemien. .

• Vi har hatt flere møter med bransje- og interesseorganisasjoner og innovasjonsklynger om grensehinder 
og muligheter: Sverige Åkeriföretag og Norges Lastebileier-Forbund, Emballasjeforbundet, Norwegian 
Cluster, Paper Province, Sør-Hedmark Næringshage, BIM Alliance og Byggeindustrien i Norge.

• Arrangerte de digitale webinarene Affärer i Norge. 65 bedrifter deltok og i evalueringen svarte 100 % i 
evalueringen at de fikk ny innsikt og at webinaret var veldig bra (65 %) eller bra (35 %). Siden den gang 
har ytterligere 170 personer deltatt i innspillingen av webinaret på nett11. I 2022 vil vi jobbe videre med 
å utvikle et tilsvarende digitalt arrangement –   Affärer i Sverige.

6. Nordisk ministerråd
Svinesundskomiteen har status som ett av tolv grenseoverskridende samarbeidsområder innenfor rammen 
av Nordisk ministerråds regionalpolitiske program. Støtten fra ministerrådet er av vesentlig betydning for 
komiteens eksistens og virksomhet. For regnskapsåret 2021 er Svinesundskomiteen bevilget 736.000 kroner. 
 
Nordisk ministerråd har vedtatt en visjon om at Norden skal være verdens mest bærekraftige og integrerte 
region innen 2030. Nordisk samarbeidsprogram for regional utvikling og planlegging 2021 - 2024 har vært 
ledende i Svinesundskomiteens arbeid under finansregnskapet. år. Gjennom programmet finansierer Nordisk 
ministerråd tre tematiske grupper: bærekraftig bygdeutvikling; grønne, innovative og robuste regioner samt 
bærekraftige byer og byutvikling. Temagruppene ledes av Nordregio og samler forskere og tjenestemenn 
som jobber med regional utvikling i Nordregio, nasjonale myndigheter, regionalt nivå og grenseutvalg. 
 
Svinesundskomiteen er en del av temagruppen «Grønne, innovative og robuste regioner». Svinesundskomi-
teen innen temagruppen har i løpet av regnskapsåret 2021 prioritert å være en del av referansegruppen for 
utredningen «Re-start Competence Mobility», om arbeidsmobilitet over landegrenser i Norden. Temagrup-
pen vil ha ytterligere tre arbeidsområder: systemperspektiv på regional grønn innovasjon, regionale effekter 
av fjernarbeid og nordisk regionalt lederskap.

• Svinesundskomiteen har analysert hvordan vår virksomhet bidrar til den nordiske visjonen og dens 
handlingsplan. Konklusjonen er svært positiv.

• Svinesundskomiteen har analysert og konkludert med at det er god samsvar mellom den nordiske 
visjonen og dens handlingsplan og Vikens regionale planstrategi og Västra Götalands regionale utviklings-
strategi.

• Svinesundskomiteen var en av tre grensekomiteer som presenterte vår virksomhet for Nordisk råds 
komité for vekst og regional utvikling på Nordisk råds høstsesjon.

11 https://www.youtube.com/watch?v=U6xOibXLT68

https://www.youtube.com/watch?v=U6xOibXLT68
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• Svinesundskomiteen har svart på invitasjonen om å kommentere vår virksomhet til den svenske dele-
gasjonen til Nordisk Råd.

• Svinesundskomiteen har lagt grunnlaget for evalueringen av grensekomiteenes virksomhet som Nordisk 
Ministerråd satte i gang høsten 2021.

• Svinesundskomiteen har deltatt på de digitale møtene som nettverket av grensekomiteer har gjennom-
ført.

• Forskere fra Nordregio presenterte på årsmøtet og styremøtet ulike studier om effektene av Covid-19 
på det nordiske grenseregionale samarbeidet.

• Svinesundskomiteen har innledet et samarbeid mellom alle seks grensekomiteene langs den 
norsk-svenske grensen. Da grensen stengte igjen mot slutten av året, skrev formennene en felles debatt-
artikkel som ble publisert etter nyttår i flere lokale medier.

• Statusrapportering til Nordisk ministerråd. Sekretariatet har sendt årsberetningen til Nordisk minister-
råd, som etter årsmøtet suppleres med årsregnskap og vedtatt årsberetning.

7. Styret, arbeidsutvalg og sekretariat 
Medlemmene i Svinesundskomiteen består av kommuner, fylkeskommuner och regioner. 

• Kommuner: Aremark, Bengtsfors, Dals-Ed, Fredrikstad, Halden, Hvaler, Mellerud, Rakkestad, Råde, Sarps-
borg, Strömstad, Trollhättan, Tanum og Åmål.

• Fylkeskommuner: Viken fylkeskommune
• Regioner:  Västra Götalandsregionen 

Svinesundskomiteens arbeid ledes av styret og arbeidsutvalget. Styret for regnskapsåret 2021 ble oppnevnt 
på årsmøtet og består av 16 medlemmer og 16 varamedlemmer. Arbeidsutvalget består av 4 medlemmer + 
2 varamedlemmer.

Styremedlem
Styret 2021-12-31

Styremedlem  Varamedlem   
Håkon Tolsby  Marte Espelund  Aremark kommune
Per Jonsson  Per Eriksson   Bengtsfors kommun
Martin Carling  Per Erik Norlin  Dals Ed kommun
Atle Ottesen  Bjørn Laabak   Fredrikstad kommune
Anne-Kari Holm Øivind Holt   Halden kommune
Mona Vauger  Hans Herman Utgård  Hvaler kommune
Morgan E Andersson Michael Melby   Melleruds kommun
Karoline Fjeldstad Iselin Bjørnstad  Rakkestad kommune
Glenn Håkon Mellby Erling Ek Iversen  Råde kommune
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Linda Engsmyr  Svein Larsen   Sarpsborg kommune
Kent Hansson  Lars Tysklind   Strömstad kommun
Liselott Fröjd  Roger Wallentin   Tanum kommun
Paul Åkerlund  Mikael Arvemark  Trollhättans stad
Cecilie Agnalt  vakant    Viken Fylkeskommune
Bijan Zainali  Ulf Eriksson   Västra Götalandsregionen
Michael Karlsson Anne Sörqvist   Åmål kommun

Arbeidsutvalg
Faste medlemmer
Linda Engsmyr  Sarpsborg kommmune 
Cecilie Agnalt  Viken Fylkeskommune  
Bijan Zainali  Västra Götalandsregionen
Kent Hansson  Strömstad kommun                

Varamedlemmer
Anne-Kari Holm  Halden kommune 
Per Jonsson  Bengtsfors kommun

Ordfører og och nestleder
Ordfører i styret og arbeidsutvalget er Linda M Engsmyr, Sarpsborg kommune. Nestleder i styret og arbeid-
sutvalget er Kent Hansson, Strömstad kommune.

Styremøte
Styret hadde konstituerende møte digitalt 16. april og fysisk styremøte på Baldersnäs Herrgård, Bengtsfors 
kommune 10.-11. november 2021. 40-årsjubileet ble feiret under middagen med grenseregional folkemusikk 
og spesielle gjester var initiativtaker Pege Schelander og de tidligere daglige ledere Christian Martins, Yvon-
ne Samuelsson, Elsie Hellström. Inviterte foredragsholdere på styremøtet var: Stein-Erik Lauvås, stortings-
representant og Nordisk råd, Jon Birger Haug, smittevernlege ved Kalnes sykehus, Thomas Wahlberg, smit-
tevernlege, Västra Götalandsregionen, Mari Wøien Meijer, Nordregio og via videolenke Tir David Bak, CEO, 
Greater Copenhagen.

Årsmøte
Svinesundutvalget hadde digitalt årsmøte 16. april 2021 via Teams. Inviterte foredragsholdere var Göran 
Hallin, WSP for å presentere ”En analys av Västra Götalandsregionens stöd til Svinesundskommittén” og Al-
berto Giacomettei, Nordregio for å presentere rapporten ”Closed borders and divided communities: Status 
report and lessons from COVID-19 in cross-border areas”. 

AU-møter
Arbeidsutvalget har møtt digitalt 22. januar, 16. mars, 29. april, 23. juni, 20. august, 20. september, 15. oktober 
(fysisk i Strömstad) og 3. desember.
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Sekretariat
Personaltjenestekjøp fra Strömstad kommune
Cathrin Birath  Adm. og økonom    50 %  (t.o.m. 2021-08-31)
Lotta Carlsson  Lønsadministratør   5 %  (t.o.m 2021-10-15)

Ansatte i Svinesundskomiteen
Cecilia Nilsson Daglig leder    100 %
Annika Daisley  prosjektleder grensehinder  100 %
Leon Eriksson   prosessleder MGFS, turism   75 %
Louise Robertsson  prosessleder MGFS, turism  100 %  (föräldraledig fr.o.m. 2021-03-02)
Julia Sandberg   prosjektleder, kommunikator   90 %
Ingela Skärström  prosjektleder    60 %
Lena Wallin  prosjektkontroller    55 %  (fr.o.m. 2021-09-01) 

8. Økonomisk regnskap
Økonomisk rapport dekker perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. For en mer detaljert redegjørelse, se ved-
lagte årsregnskap.

Linda Engsmyr, ordfører Kent Hansson, nestleder Cecilia Nilsson,  daglig leder
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Halden, 22. april 2022 
Svinesundskomiteen 

Signaturer 

.................................................................
Linda Marie Engsmyr
Ordfører

.................................................................
Kent Hansson 
Nestleder

.................................................................
Håkon Tolsby

.................................................................
Paul Åkerlund

.................................................................
Martin Carling

.................................................................
Glenn Håkon Mellby

.................................................................
Anne-Kari Holm 

.................................................................
Morgan E Andersson 

.................................................................
Cecilia Nilsson
Daglig leder

.................................................................
Per Jonsson 

.................................................................
Bijan Zainali 

.................................................................
Michael Karlsson 

.................................................................
Atle Ottesen 

.................................................................
Mona Vauger

.................................................................
Karoline Fjeldstad

.................................................................
Liselott Fröjd

.................................................................
Cecilie Agnalt 


