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PROTOKOLL
fra møtet i styringsgruppen for Regionprosjektet Vaajma
Tid:
Sted:

Torsdag 2. februar 2012 kl. 10.00
Natrurrummet, Gäddede.

Tilstede fra Styringsgruppen:
Gudrun Hansson
Anders Andersson
Alf Robert Arvasli
Karl Audun Fagerli
Arnt Mickelsen
Ole Jørgen Rødøy
Arild Egge
Rut Magnusson
Martin Hellgren

- Kommunalråd
- Strömsunds Kommun
- Kommunchef
- Strömsunds Kommun
- Ordfører
- Lierne Kommune
- Rådmann
- Lierne Kommune
- Ordfører
- Røyrvik Kommune
- Rådmann
- Røyrvik Kommune
- Nord-Trøndelag Fylkeskommune
- Repr. Hotagen
- Krokoms Kommun
- Repr. Frostviken
- Strömsunds Kommun

Forfall:
Maria Söderberg
Ola Skyllbäck

- Kommunalråd
- Kommunchef

- Krokoms Kommun
- Krokoms Kommun

Andre deltakere:
Rolf Lilja
Tommie Jirhed
Kjell Schive
Tommy Ottosson
Edith Valfridsson
Anna Jonasson

- Opositionsråd
- Krokoms Kommun
- Svensk hovedprosjektleder
- Norsk hovedprosjektleder (referent)
- Delprosjektleder Helse (sak 4)
- Delprosjektleder Skole og Ungdom (sak 1-7)
- Delprosjektleder Økonomisk tilvekst (sak 1-7)

Følgende saker ble behandlet i møtet:
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste/ärendeplan.
Vedtak:
Innkalling og sakliste/ärendeplan ble godkjent.
Sak 2. Godkjenning av protokoll fra møtet i styringsgruppen 2011.12.07.-08.
Vedtak:
Protokollen fra møtet i styringsgruppen 2011.12.07.-08. ble godkjent.
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Orienteringssaker:
Sak 3. Bemanning av regionprosjektet.
Bemanningen av styringsgruppen, prosjektledelsen og arbeidsgruppene er nå komplett og
fullstendig bemanningsplan ble utdelt.
Sak 4. Orientering om arbeidsplaner i delprosjektene.
Delprosjektlederne gikk gjennom arbeids- og tidsplaner for delprosjektene. Det ble
understreket at planene fortsatt er under arbeid og at innspill fra styringsgruppen,
folkemøtene i januar/februar og møter i arbeidsgruppene vil bli innarbeidet i planene.
Medborgerforslag fra innbyggerne i regionen vil også bli innarbeidet i planene.
Innspill:
Det er viktig å peke på løsninger overfor sentrale myndigheter for å få på plass
pilottiltak.
Styringsgruppen ønsker at delprosjektene avrapporterer aktiviteten i hvert
styringsgruppemøte.
Det må avklares hvordan dokumentasjonen (for eksempel pasientjournaler) skal
løses i helseprosjektet.
Det må i skoleprosjektet arbeides videre med utvikling/modernisering av
videregående skoler/gymnasieskolan. Utveksling av elever over grensen.
Styringsgruppen innser at kollektivtrafikk over riksgrensen kan være utfordrende.
Ungdomsgruppen bør vurdere alternative løsninger (hjem for en 50-lapp etc.)
Sommerjobber over riksgrensen bør utredes.
Næringslivsprosjektet bør arbeide videre med mentorordning for
sommarlovsentreprenører.
Prosjektledelsen gjentok oppfordringen til kommunene om å stille forutsatte
personalressurser til disposisjon for prosjektet.
Det vil bli kapasitetsproblemer i informasjonsprosjektet fremover. Prosjektledelsen
må finne en løsning i samarbeid med Strömsunds Kommun.
Det er uheldig at utgivelsesdato for Vaajma endres på kort varsel.
Alle arbeidsplanene vil bli distribuert til styringsgruppens medlemmer så snart de er ferdig
utarbeidet.
Sak 5. Sluttrapport og sluttregnskap for fase 1 (2009 – 2011)
Sluttrapport og sluttregnskap med utbetalingsanmodning skal leveres til Interreg
innen 29. februar 2012. Dette er et omfattende arbeid, og regnskapsførerne er inne i en
travel periode med bokavslutning i kommunene. Arbeidet vil derfor ikke bli ferdigstilt før
mot slutten av februar. Sluttrapport og sluttregnskap vil bli sendt til styringsgruppens
medlemmer til informasjon så snart det foreligger.
Sak 6. Orientering om folkemøtene i regionen.
Styringsgruppen ble orientert om gjennomførte folkemøter i Frostviken, Hotagen, Nordli
og Sørli. Folkemøte i Røyrvik avholdes den 7. februar.
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Sak 7. ”Mitt Vaajma-forslag”
For å styrke det folkelige engasjementet har prosjektledelsen utarbeidet et skjema hvor
befolkningen kan komme med begrunnede forslag som kan bidra til å realisere prosjektets
hovedmålsettinger. Forslagene skal være signert og innsendt til prosjektledelsen som vil
loggføre forslagene og lukke de etter hvert som forslagstillerne får svar. Dette vil forplikte
både prosjektledelsen og kommunene da det forventes at noen av forslagene må behandles
av kommunene. Vi må garantere at alle forslagsstillerne vil få tilbakemelding enten fra
prosjektledelsen eller fra sin kommune.
Byalag, velforeninger og andre lag og organisasjoner vil bli trukket inn i gjennomføringen
av forslagene.
Beslutningssaker:
Styringsgruppen valgte å behandle sak 8 og sak 9 under ett.
Sak 8.
Sak 9.

Boligfinansiering – hvordan løser vi dette på svensk side?
Strategier for å fjerne grensehinder og forbedre rammebetingelser.

For å få etablert en pilotregion, for å fjerne eller bygge ned grensehinder eller for å bedre
befolkningens og næringslivets rammebetingelser kreves et tålmodig arbeid over lang tid.
Og det kreves at lokale, regionale og sentrale politikere samarbeider tett om konkrete saker.
Et eksempel på dette er boligtilskuddsordningen på norsk side som det er arbeidet med i 2½
år. Styringsgruppen hadde en grundig diskusjon om hvordan prosjektet kan arbeide med
slike saker, og følgende ble protokollert:
På svensk side er det minst 4 organisasjoner som arbeider med tiltak innen
distriktspolitikken. Prosjektet bør søke samarbeid med disse.
Vi må arbeide videre for å bli en pilot. Prosjektledelsen oppdaterer tidligere notat om
dette. Politikerne i styringsgruppen tar kontakt med respektive riksdagsledamøter og
stortingsrepresentanter for å forsøke å få til et møte mellom sentrale politikere på
svensk og norsk side.
Prosjektledelsen undersøker når det skal være sesjoner i Riksdagen og Stortinget om
Nordisk Råds arbeid med grensehinder.
Styringsgruppen holder fast ved at arbeidsgiveravgift og tollspørsmål prioriteres.
Det er noe ulike syn på om samordning av bilpriser en sak for regionprosjektet.
Bredbåndspørsmålet er svært viktig. Det er imidlertid fortsatt noe uklart om hva som
er status for bredbåndutbyggingen og om hva som er fordelene med utbygging over
grense. Det bør også drøftes videre om dette er en sak for regionprosjektet og
hvordan det eventuelt skal arbeides med denne saken.
Viktigheten av å arbeide videre med et konkret innflytterprogram ble understreket.
Styringsgruppen fattet ikke konkret vedtak i disse sakene, men viser til punktene ovenfor.
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Sak 10. Andre saker.
Det fremkom ingen andre saker i møtet.

Møtet slutt kl. 15.00.

Neste møte i styringsgruppen er i Røyrvik 10. mai 2012 kl. 11.00.

Gäddede, 2. februar 2012

Gudrun Hansson
Styringsgruppens leder
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