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

Torsdag 6. desember 2012 kl. 10.00
Rötvattnets Fjällhotel

Tilstede fra Styringsgruppen:
Anders Andersson
Alf Robert Arvasli
Maria Söderberg
Arnt Mickelsen
Arild Egge
Ole Jørgen Rødøy
Jeanette Olofsson
Gudrun Hansson
Karl Audun Fagerli

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

Forfall:
Ola Skyllbäck
Martin Hellgren

- Kommunchef
- Repr. Frostviken

- Krokoms Kommun
- Strömsunds Kommun

Andre deltakere:
Tommie Jirhed
Kjell Schive
Edith Valfridsson
Pernilla Hermansson
Erika Selander
Tommy Ottosson

- Svensk hovedprosjektleder
- Norsk hovedprosjektleder (referent)
- Delprosjektleder Skole/Ungdom (sak 3 og 5)
- Delprosjektleder Informasjon (sak 3 og 8)
- Ass. delprosjektleder Informasjon (sak 3 og 8)
- Delprosjektleder Helse/sjukvård (sak 3)

Møtet ble ledet av styringsgruppens leder Gudrun Hansson.
Følgende saker ble behandlet i møtet:
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste/ärendeplan.
Vedtak:
Innkalling og sakliste/ärendeplan ble godkjent med 3 tilleggssaker som ble behandlet under
sak 10 Andre saker.
Sak 2. Godkjenning av protokoll fra møtet i styringsgruppen 2012.10.10.
Vedtak:
Protokollen fra møtet i styringsgruppen 2012.10.10. ble godkjent.
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Orienteringssaker:
Sak 3. Orientering om aktivitetene i prosjektet.
Delprosjektleder Tommy Ottosson orienterte om aktiviteten i delprosjekt
Helse/sjukvård:
•
•
•
•
•

•
•
•

Gruppen har totalt 0,65 stilling inklusive direktefinansiert personell til
rådighet. Kvalifikasjonene er bra, men gruppen har ikke utredningskapasitet.
På mange områder støter gruppen på ulik lovgivning i Sverige og Norge. I
tillegg må gruppen forholde seg til 4 kommuner, Landstinget i Jämtland og
Helse Nord-Trøndelag.
Gruppen er ikke tilfreds med den interne progresjonen i regionen.
Gruppen arbeider videre med muligheten for legesamarbeid i regionen.
Mulighetene for samarbeid om røntgen og mammografi undersøkes.
Landstinget og Helse Nord-Trøndelag bør møtes for å diskutere dette og for å
forbedre tilgjengeligheten. En viljeserklæring fra kommunene vil styrke
mulighetene.
Gruppen har startet arbeidet med samarbeid innen folkehelse.
I 2013 har gruppen planer om å se på mulighetene for samarbeid om
hjemmesykepleie, distriktssköterskor/helsesøster, felles utnyttelse av
sykehjemsplasser, omsorgsboliger og demensplasser.
Samarbeid om korttidsplasser er allerede på plass.

Delprosjektleder Pernilla Hermansson og Erika Selander orienterte om aktiviteten i
delprosjekt Informasjon:
•
•
•
•
•
•

2013 har vært preget av vakanser i gruppen og to skifter av delprosjektleder.
Hovedutfordringen er å få inn relevant og oppdatert innhold til tidningen,
nyhetsbrevet og hjemmesiden.
Gruppen vil redusere ressursbruken på nyhetsbrevet og heller prioritere
tidningen og hjemmesiden inklusive Facebook.
Informasjonsprosjektet deltar i Radio Krokom.
I 2013 vil tidningen komme ut med 5 nummer. Det vil bli lagt inn en ekstra
innsats mot fritidshuseiere.
Gruppen vil ved hjelp av eksterne ressurser utrede mulighetene for en
kommersiell avis for regionen etter prosjektperiodens slutt.

Hovedprosjektet:
•
•

Norsk hovedprosjektleder har oppfordret Interreg til å ta et større ansvar for
kontakten mellom interregprosjektene og når det gjelder resultatspredning i
hele programområdet.
Spørsmålet om tollklarering for arbeidsmaskiner skal i følge det norske
Finansdepartementet være løst, men regelverket er ikke ferdig utarbeidet.
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•
•

•
•
•

Det foreligger positiv innstilling fra det norske Arbeidsdepartementet til
EØS-komitéen når det gjelder implementering av EU-forordning 883/2004 i
norsk lovgivning. Det er fortsatt uklart når dette vil være på plass.
Prosjektet har tatt initiativ til informasjonsmøter om bredband i Nordli, Sørli
og Røyrvik. De to norsk kommunene vil være bindeleddet mellom marked
og utbygger, og vil ta ansvaret for samordning og organisering av det videre
arbeidet. Regionprosjektet står til disposisjon for kommunene i dette
arbeidet.
Det er avklart at det ikke foreligger formelle hinder for kryssing av
riksgrensen med fiber.
Kontakten med politikere fortsetter. Høsten 2012 har landbruk og bredband
vært sentrale saker på norsk side.
Sverige har formannskapet i Nordisk Ministerråd fra 1. januar 2013. Dette
bør utnyttes.

Kommentarer fra styringsgruppen:
•

Det som står beskrevet i prosjektplanen er å betrakte som vedtatt og behøver
derfor ikke ytterligere behandling i kommunene.

Sak 4. Regnskap pr. 2012.10.31.
Svensk og norsk regnskap ble kommentert av prosjektlederne.
Regnskapene ligger fortsatt godt innenfor de budsjetterte rammene. Forslag til
omdisponeringer i budsjettet behandles under sak 6.
Prosjektledelsen understreket viktigheten av at timer rapporteres fortløpende.
Styringsgruppen tar sakene 3 og 4 til orientering.
Beslutningssaker:
Sak 5. Resultat og evaluering av Ungdomskonferansen 2012.
Delprosjektleder Edith Valfridsson oppsummerte gjennomføringen og resultatene av
Ungdomskonferansen 2012. Det var stort engasjement fra ungdommene til tross for
at oppgavene kanskje var noe vanskelige aldersgruppen tatt i betraktning.
Ut fra fremtidssenariene ”samarbeid med kommunene”, ”ungdomsmedvirkning”
og ”attraktive steder” kom det frem 7 tema som det er viktig å arbeide videre med:
1. Infrastruktur (veg, scooterleder, transport og fiberbredband).
2. Digitale og sosiale media (regional avis, informasjon, dialog, facebook).
3. Aktiviteter/møteplasser (sports- og kulturaktiviteter, ungdomsklubb).
4. Skole/medvirkning (dialog, ungdomskonferanse).
5. Arbeid (entreprenørskap i skolen, etablering, markedsføring).
6. Bolig (nybygg, variasjon i størrelse, tomter).
7. Kunstgressbane (ved alle skoler).
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Tabellen nedenfor viser på hvilke punkter regionprosjektet engasjerer seg i
oppfølgingen av resultatene fra Ungdomskonferansen 2012:
Infrastruktur

Veg / skoterled / transport /
Fiber / bredband

RP VAAJMA
Hovedprosjektet
Initiere bygdefiber
Transport Vaajma

Digitale og sosiale media

Regional tidning /
informasjon /
dialog / facebook

Tidningen Vaajma
Hjemmeside Vaajma
Facebookside Vaajma

Aktivitet / møteplasser

Sport og kulturaktiviteter /
Ungdomsklubb

Ungdomsprosjektet
Aktivitet u 8 og u10

Skole / medvirkning

Dialog /
ungdomskonferanse

Oppfølging ungdkonferanse
uke 14!
Ungdomskonferanse 2013
Kontakt med rådgivere
Dialogmøte eldre ungd 23/3

Arbeid

Entreprenørskap i skolen /
etablering / markedsføring

Ungdomsprosjektet
Sommarlovsentreprenør

Bolig

Nybygg / variasjon
størrelser / tomter

Kunstgressbane

Ved alle skoler / Nordli

Det er viktig at kommunene:
• Sikrer samhandling og samarbeid.
• Viser at de tar ungdommene på alvor.
• Presenterer resultatene og gir tilbakemelding på hva som er gjort.
• Tar stilling til hvilken rolle ungdommene skal spille i kommunen.
• Bidrar til å gjøre det attraktivt for politikerne å delta på
ungdomskonferansene.
Ungdomsgruppen planlegger å gi elevene tilbakemelding gjennom elevråd
12. april 2013.
Vedtak:
Styringsgruppen tok gjennomgangen til orientering og understreket at det er viktig
å kople aktuelle tiltak til resultatene av Ungdomskonferansen 2012.
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Sak 6. Budsjettendringer.
Prosjektledelsen la frem forslag til budsjettendringer for resten av prosjektperioden.
Økonomien i prosjektet er romslig, og prosjektledelsen forsøker å prioritere tiltak
som kan ha varig virkning ut over prosjektperioden. Det er lagt inn lønn for
september 2014 til de to hovedprosjektlederne til sluttrapportering, noe økte
ressurser i Informasjonsprosjektet og det er satt av mer penger til studietur/reiser.
Totalrammen for prosjektet beholdes uendret.
•
•
•
•

Prosjektet bør vurdere et tettere samarbeid mellom kommunene om
innflytting.
Kontakten med sentrale myndigheter må oppgraderes både av prosjektet og
kommunene.
Det bør vurderes om ungdomsrådene bør sammenkalles til felles møte for å
konkretisere prioriteringene fra Ungdomskonferansen 2012.
Kan regionprosjektet ta initiativ til en ”innovasjonsgruppe”?

Vedtak:
Styringsgruppen godkjenner de foreslåtte budsjettendringene og ber
prosjektledelsen oversende endringene til Interreg for godkjenning.
Styringsgruppen godkjenner at differansen mellom konkrete budsjettendringer og
total budsjettramme legges inn i hovedprosjektet.
Sak 7. Bredband i Vaajma.
Styringsgruppen ble orientert om oppfølgingen av sak 7 i møtet 2012.10.10.
Informasjonsmøter er gjennomført i Lierne og Røyrvik, og det er avklart at det ikke
er formelle hinder for bygging av fiber over riksgrensen. Videre er det lite
sannsynlig at NTE er interessert i å bygge og drifte fiber på svensk side. I Hotagen
er det søkt om finansiering av eget prosjekt. Det vil bli undersøkt om det kan legges
rør i forbindelse med planlagte veiprosjekt på svensk side.
Vedtak:
På svensk side må det undersøkes om Jämtkraft er interessert i å bygge og drifte
fiber på norsk side.
Prosjektlederne i samarbeid med kommunene får i oppdrag å arbeide videre med
bredbandsaken – herunder finansieringen.
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Sak 8. Utgivelsesplan for tidningen Vaajma.
Vedtak:
Tidningen Vaajma utgis 14. februar, 25. april, 20. juni, 26. september
og 14. november 2013.
Styringsgruppen ber om at Informasjonsgruppen så raskt som mulig beslutter
deadlines for innhold.
Sak 9. Møteplan for 2013.
Vedtak:

Styringsgruppen vedtar å holde fire ordinære møter i 2013:
Tirsdag 19. februar 2013 i Lierne med møtestart kl. 10.00.
Torsdag 30. mai 2013 i Gäddede med møtestart kl. 10.00.
Torsdag 10. oktober 2013 i Røyrvik med møtestart kl. 11.00.
Mandag 9. desember 2013 i Hotagen med møtestart kl. 10.00.
I tillegg reserveres torsdag 22. august 2013 til et kort møte i forbindelse med
Pe-Torsaseminar i Lierne.
Sak 10. Andre saker.

a. Avstemming av resultat mot mål i prosjektplanen.
Vedtak:
Styringsgruppen ber om at prosjektledelsen til neste møte lager en
sammenstilling mellom oppnådde resultat og målene i prosjektplanen.
b. Røntgen og mammografi.
Vedtak:
Styringsgruppen bekrefter at alle fire kommuner uttrykker et ønske om at
Jämtlands Läns Landsting og Helse Nord-Trøndelag møtes for å drøfte et
eventuelt samarbeid om røntgen og mammografi i regionen.
c. Avtale om korttidsplasser.
Vedtak:
Styringsgruppen ber om at avtalen oversettes til norsk.
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d. Innspill til Nordisk Ministerråd.
Vedtak:
Det skaffes en oversikt over møtene i Nordisk Ministerråd.
Styringsgruppens medlemmer og prosjektledelsen kommer med innspill om
grensehinder til rådet.

Møtet slutt kl. 14.30.
Neste møte i styringsgruppen er tirsdag 19. februar 2013 i Lierne
med møtestart kl. 10.00..

Rötvattnet, 2012.12.06.

Gudrun Hansson
Styringsgruppens leder/møteleder
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