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

Torsdag 10. mai 2012 kl. 11.00
Limingen Gjestegård, Røyrvik.

Tilstede fra Styringsgruppen:
Gudrun Hansson
Anders Andersson
Alf Robert Arvasli
Maria Söderberg
Arnt Mickelsen
Arild Egge

- Kommunalråd
- Strömsunds Kommun
- Kommunchef
- Strömsunds Kommun
- Ordfører
- Lierne Kommune
- Kommunalråd
- Krokoms Kommun
- Ordfører
- Røyrvik Kommune
- Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Forfall:
Ola Skyllbäck
Karl Audun Fagerli
Ole Jørgen Rødøy
Rut Magnusson
Martin Hellgren

- Kommunchef
- Rådmann
- Rådmann
- Repr. Hotagen
- Repr. Frostviken

- Krokoms Kommun
- Lierne Kommune
- Røyrvik Kommune
- Krokoms Kommun
- Strömsunds Kommun

Andre deltakere:
Arne Birger Pedersen
Tommie Jirhed
Kjell Schive
Edith Valfridsson

- Røyrvik Kommune
- Svensk hovedprosjektleder
- Norsk hovedprosjektleder (referent)
- Delprosjektleder Skole og Ungdom

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 2012.02.02.
Vedtak:
Protokollen fra møtet i styringsgruppen 2012.02.02. ble godkjent.
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Orienteringssaker:
Sak 3. Godkjenning av sluttrapport for Midt-Skandinavisk Regionprosjekt.
Interreg har i e-post datert 2012.04.20. godkjent sluttrapporten for MidtSkandinavisk Regionprosjekt. Interreg hadde to spørsmål til sluttrapporten. Spørsmålene er
besvart av prosjektledelsen.
Sak 4. Orientering fra delprosjektene
Delprosjektleder Edith Valfridsson orienterte:
Skole:
Stor aktivitet med 3 prosjektmøter og møter med rektorene.
Videreutvikler bruken av fjernundervisningsutstyret/opplæring.
Samarbeidet Frostvikskolan – Stortangen utvikler seg positivt.
Svenske skolemyndigheter er søkt om dispensasjon for kjøp av tjenester over
kommune-/riksgrensen.
Arbeider med språkundervisning i samisk. Kan dette opplegget selges til andre?
Kartlegging av muligheter og ønsker med sikte på samarbeid over grensen i
videregående skole/gymnasieskolan.
Ønske om felles aktivitetsdager.
Rektorene ønsker at arbeidet med prioritering av kompetansepool prioriteres.
Muligheter for felles ferier på svensk og norsk side er til stede, men ønsker vi det?
Ungdom:
Det er etablert kontakt med ”ungdomsrådgivere” (ungdommer/referansepersoner)
for å sikre at prosjektet treffer med sine tiltak.
Forberedelsene til Ungdomskonferansen 2012 den 19. oktober går som planlagt.
Ungdomsgruppen ønsker å videreutvikle konferansen ved å legge betydelig større
vekt på forarbeidet både i skolen og politisk. I den forbindelse er det sendt brev til
ordførere/kommunalråder.
Delprosjektet har tatt initiativ til ”transport Vaajma” for å bedre
kollektivtrafikktilbudet i regionen.
Delprosjektleder vil delta sammen med delprosjekt Økonomisk Tilvekst i et kurs for
utdanning av veiledere til Sommarlovsentreprenörer.
Ungdomsgruppen vil i samarbeid med delprosjekt Informasjon vurdere å ta
ungdommer inn i redaksjonen til Tidningen Vaajma.
Facebook er en viktig kommunikasjonskanal.
Tommie Jirhed orienterte:
Helse:
Delprosjektet arbeider videre med legesamarbeid, men det har vært vanskelig å
samle legene til møte.
Delprosjektet utreder mulighetene for felles digital røntgenutrustning og bruk av
mammografibuss.
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Delprosjektet utreder også mulighetene for fritt vårdval (lege, helsesentral) mellom
Frostviken og Nordli. Dette må drives videre og befolkningens interesse bør
kartlegges.
Økonomisk tilvekst:
Delprosjektet understreker viktigheten av at det gjøres noen strategisk valg når det
gjelder bredband og telefoni. Drøftet under egen sak 13a.
14. – 17. juni 2012 arrangeres guidede turer gjennom Vaajma.
Udanning av veiledere til Sommarlovsentreprenörer.
Arbeider videre med Destinasjon Vaajma og søker norske og svenske
samarbeidspartnere innen reiseliv.
Prosjektet konstaterer at samarbeidet på næringslivsområdet ikke er så godt som
ønskelig. Prosjektledelsen mener at det er et potensiale i et bedre samarbeid.
Informasjon:
Noe redusert kapasitet grunnet vakanser i arbeidsgruppen.
Ny hjemmeside www.vaajma.com er nå tilgjengelig.
Arbeider med oppdatering av hjemmeside samt Tidningen Vaajma, Nyhetsbrev og
Facebook.
Hovedprosjektet:
Perioderapport nr. 1 og perioderegnskap pr. 2012.31.03. er sendt til Interreg
sammen med utbetalingsanmodning.
Prosjektet har vært både initiativtaker og beskrevet boligfinansieringsordningen på
norsk side. Det er derfor både skuffende og uforståelig at Røyrvik og Lierne ikke
ble valgt ut som forsøkskommuner.
Det er mye kunnskap og erfaringer om distriktsutvikling å hente fra andre. Dette er
en viktig oppgave for prosjektledelsen.
Storting or Riksdag er fulgt opp med hensyn til grensehinder og pilottiltak.
De powerpoint-filene som ble brukt under sak 4 distribueres til styringsgruppens
medlemmer.
Sak 5. Ungdomskonferansen 2012.
Politikerne ønsker å vite hva ungdommene ønsker. Ungdomsgruppens arbeid med
forberedelsen til konferansen støttes. Det understrekes at konferansen må legge større vekt
på det sosiale og mindre vekt på det politiske.
Sak 6. Pe-Torsaseminar 2012.08.23.
Trøndelag Forskning og Utvikling gjennomfører en analyse for å se på de
ringvirkningene som kulturarrangementene i Lierne gir øvrig næringsliv. Det er
forventet at arrangementene også gir ringvirkninger på andre siden av riksgrensen.
Resultatet av analysen vil bli presentert den 23. august 2012 (samme dag som
premieren på årets Pe-Torsa).
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Sak 7. Perioderapport nr. 1 for januar – mars 2012.
Perioderapporten var utsendt sammen med sakspapirene.
Sak 8. Perioderegnskap for perioden januar – mars 2012.
Svensk og norsk perioderegnskap var utsendt sammen med sakspapirene.
Vedtak:
Sakene 3 til 8 ble tatt til orientering.
Beslutningssaker:
Sak 9.

Samarbeidet mellom kommunene/grenseregionalt samarbeid.

Hovedprosjektlederne har diskutert fremdrift i og resultatene av regionprosjektets
arbeid og konkludert med at de ikke er tilfreds med oppnådde resultater så langt.
De pekte på flere mulige årsaker, og oppfordret styringsgruppen om å drøfte dette.
Arvasli sluttet seg til hovedprosjektledernes misnøye med resultatoppnåelsen og stilte
spørsmål ved om prosjektet var en god idé. Det er vanskelig å se den grenseregionale
merverdien. Og hvordan kan vi samarbeide over grensen når ikke Lierne og Røyrvik
klarer å samarbeide. Målrealiseringen vil være helt avhengig av at vi får på plass
grenseoverskridende pilottiltak
Mickelsen hadde et noe mer positiv syn på samarbeidet og så store muligheter innen
kultur, ungdom, transport/kommunikasjon og næring. Samarbeid om
arrangementskompetanse er et annet område. For å styrke bolyst og trivsel ligger det
flere muligheter enn hinder i utnyttelse av felles kompetanse i privat og offentlig sektor.
Det kom ikke synspunkter på hvordan samarbeidet rent konkret og praktisk skulle
gjennomføres.
Söderberg vil ha hensynet til innbyggerne i fokus. Vi har oppnådd resultater som vi kan
bygge videre på, men vi må ha forståelse for at ting tar tid i samfunnsutviklingen.
Innsatsen innen næringsliv bør økes, og det er fortsatt viktig at vi konsentrerer innsatsen
om færre områder.
Hansson ønsket en beskrivelse av interne hinder i regionen. Vi må ikke bli så opptatt av
eksterne hinder at vi glemmer de interne. Merverdien av prosjektet ligger i at mennesker
skal kunne leve og bo i regionen i fremtiden. Da er samarbeid mellom kommunene og
over riksgrensen avgjørende. Arbeidsgiveravgift og tollspørsmål må prioriteres opp mot
sentrale myndigheter, mens telefoni og bredband må løses lokalt.
Vedtak:
De svenske medlemmene av styringsgruppen og svensk hovedprosjektleder drøfter hvordan
de skal arbeide videre opp mot Riksdag og Regjering. Det skal være et møte med
statssekretær i Næringsdepartementet den 14. juni, og svensk og norsk side må samordne
innsatsen mot sentrale myndigheter best mulig.
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Styringsgruppen finner ikke grunn til å endre prosjektets innretning, men det er grunn til å
ha større fokus på interne hinder i regionen.
Sak 10. Innflytterprogram.
Det arbeides videre med et regionalt innflytterprogram. I den forbindelse er det viktig å
samle meste mulig kunnskap om hva som får folk til å bli i regionen og hva som skal til for
å få folk til å flytte inn. Regionförbundet og Distriktssenteret må blant andre kontaktes.
Vedtak:
Styringsgruppen ber prosjektledelsen om å arbeide videre med programmet og om å
fortsette arbeide med kunnskapsbygging på området innflytting. Styringsgruppen ber
videre prosjektledelsen om å vurdere en work-shop med tema innflytting.
Sak 11. Ressursbruken ved folkemøter.
Hittil i år er det gjennomført et varierende antall folkemøter i kommunene. Disse
møtene er ressurskrevende, og prosjektledelsen ser allerede nå at vi ikke har
budsjett til å fortsette med samme møtefrekvens fremover.
Vedtak:
Styringsgruppen er positiv til at det arrangeres mange folkemøter i regionen og at det tas
lokale initiativ til slike møter, men ber prosjektledelsen om å styre ressursbruken på dette
området innenfor budsjetterte rammer.
Sak 12. Ny dato for neste møte i styringsgruppen.
I henhold til møteplanen er neste møte i styringsgruppen berammet til 10. oktober i
Lierne. Dette gir et intervall på 5 måneder, og det er ønskelig med et tidligere møte.
Den 23. august kl. 12.00 avvikles Pe-Torsaseminar i Kvelia med påfølgende premiere på
årets Pe-Torsa.
Vedtak:
Neste møte i styringsgruppen berammes til torsdag 23. august 2012
kl. 10.00 – 12.00 i Lierne.
Sak 13. Andre saker.
a. Bredband og telefoni i regionen.
Delprosjekt Økonomisk Tilvekst har pekt på at spørsmålet om bredband og telefoni må
prioriteres og at det er viktig at kommunene informerer når retningslinjene er avklart og
hvordan de ønsker at prosjektet skal arbeide videre med denne saken.
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Drøftingene i styringsgruppen oppsummeres slik:
1. Prosjektet tar initiativ for å bringe NTE og Jämtkraft sammen for å avklare
deres interesse for samarbeid.
2. Krokom og Strömsund arbeidere videre ut fra vedtatte strategier.
3. Lierne og Røyrvik avventer Nord-Trøndelag Fylkeskommunes strategivalg i juni
2012.
4. Interessen for svensk bredbandtilslutning i Sørli undersøkes.
b. Grensehinder i Nordisk Råd.
Vedtak:
Styringsgruppen ønsker at norsk og svensk side utveksler liste med grensehinder som
skal behandles i Nordisk Råd til høsten.
Møtet slutt kl. 16.00.

Neste møte i styringsgruppen er i Lierne (Kvelia?) 23. august 2012 kl. 10.00.

Røyrvik, 10. mai 2012

Gudrun Hansson
Styringsgruppens leder
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