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

Torsdag 30. mai 2013 kl. 10.00
Pilgrimshotellet, Gäddede

Tilstede fra Styringsgruppen:
Alf Robert Arvasli
Arnt Mickelsen
Arild Egge
Ole Jørgen Rødøy
Jeanette Olofsson
Gudrun Hansson
Rolf Lilja

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

Forfall:
Ola Skyllbäck
Anders Andersson
Maria Söderberg
Martin Hellgren
Karl Audun Fagerli

- Kommunchef
- Kommunchef
- Kommunalråd
- Repr. Frostviken
- Rådmann

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

Andre deltakere:
Tommie Jirhed
Kjell Schive
Ulrika Johansson
Mikael Johnsson

- Svensk hovedprosjektleder
- Norsk hovedprosjektleder (referent)
- Delprosjektleder Ungdom
- Delprosjektleder Skole

I tillegg deltok Arve Løberg og Håkon Arntsen fra Trønder-Avisa under behandlingen av
sak 7.
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 8 «andre saker».
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Sak 2. Godkjenning av protokoll fra møtet i styringsgruppen 2012.02.19.
Vedtak:
Protokollen fra møtet i styringsgruppen 2012.02.19. ble godkjent.

Orienteringssaker:
Sak 3. Orientering om aktivitetene i prosjektet.
Ulrika Johansson og Mikael Johnsson, som er nye delprosjektledere i
henholdsvis delprosjekt Ungdom og delprosjekt Skole, orienterte om egen
bakgrunn og om tanker om videre arbeid i delprosjektene. I Ungdomsgruppen
vil bolig, jobb og utdanning stå sentralt. Gruppen vil i større grad fokusere på
ungdom i alderen 16 – 25 år med sikte på å skape fremtidstro i regionen.
Innen skole ligger det et stort potensiale i å utvikle fjernundervisningen. Selv
om prosjektet i liten grad har lyktes med å skape forsøksopplegg i samarbeid
med regionale og sentrale myndigheter, bør det innenfor for eksempel
sydsamisk, helse og skole være interessant å etablere forsøksopplegg hvor
fjernundervisning er et sentralt element.
Sak 4. Regnskap pr. 2013.03.31.
Svensk og norsk regnskap ble kommentert av hovedprosjektlederne.
Prosjektledelsen vil til neste møte i styringsgruppen legge frem en oversikt over
forventet kostnadsbruk i resten av prosjektperioden. Dersom det viser seg at det
ved prosjektslutt vil være ledige midler, bør dette rapporteres til Interreg i løpet
av høsten 2013.
Sak 5. Perioderapport nr. 4 for perioden 2013.01.01 – 2013.03.31.
Perioderapporten var utsendt sammen med sakspapirene. Perioderapporten er
godkjent av Interreg.
Vedtak:
Styringsgruppen tok sakene 3, 4 og 5 til orientering.
Beslutningssaker:
Sak 6. Ungdomskonferanse / «fremtidskonferanse».
Prosjektet har hittil gjennomført 3 ungdomskonferanser hvor primær målgruppe
har vært ungdom i ungdomsskole/högstadiet. Spesielt 2 av konferansene har
vært vellykket med stort engasjement. I enkelte kommuner har ungdommenes
bestillinger blitt gjennomført eller er under planlegging.
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Prosjektet arbeider nå med et konsept hvor målgruppen i større grad er «eldre
ungdom» og hvor hensikten er å skape større fremtidstro i regionen gjennom
flere aktiviteter over tid. I dette arbeidet er det viktig å trekke inn næringslivet
sterkere. Dette vil være avgjørende viktig for å realisere prosjektets hovedmål
– få folk til å bli /flytte tilbake til regionen og få folk til å flytte inn.
Alle oppfordres om å komme med innspill i prosessen.
Lørdag 19. oktober 2013 er første aktivitetsdag i forbindelse med arrangement
knyttet til lokalprodusert mat.
Vedtak:
Styringsgruppen vedtok at det ikke skal gjennomføres noen ungdomskonferanse
i 2013 og at avsatte midler til dette i stedet anvendes til en
«fremtidskonferanse». Styringsgruppen ber prosjektledelsen arbeide videre
med konseptet.
Sak 7. Tidningen Vaajma etter prosjektslutt.
Prosjektledelsen hadde bedt Håkon Arntsen om å lage en vurdering om en
eventuell fremtidig kommersiell avis for Vaajma. Vurderingen var sendt
styringsgruppen før møtet, og Arntsen gjennomgikk vurderingen som
konkluderte med at det burde være mulig å gjennomføre prosjektet. Av hensyn
til pressestøtten er det en forutsetning at avisen utgis på norsk side. Videre er
det en forutsetning at avisen bygger på en profesjonell journalistisk plattform.
Sjefredaktør Arve Løberg i Trønder-Avisa sa seg interessert i å ha en sentral
rolle i en slik avis. Avisa vil kunne bli Skandinavias første trespråklige avis –
norsk, svensk og sørsamisk. Det er nå en historisk mulighet til å få dette til.
Arntsen og Løberg understreket at det er viktig at det foreligger positive svar på
følgende to spørsmål før det arbeides videre med saken:
- Er det interesse for et slikt samarbeid i kommunene.
- Er det interesse på svensk side for et fortsatt samarbeid med Lierne og
Røyrvik for deler av deres kommuner?
Vedtak:
Styringsgruppen gir prosjektledelsen i oppdrag å utrede saken videre med sikte
på å utarbeide driftsbudsjett, finansieringsplan og organisering. I dette
arbeidet gir styringsgruppen prosjektledelsen fullmakt til å bruke nødvendige
midler over prosjektets budsjett og å engasjere profesjonell mediekompetanse.
Også svenske media må trekkes med i arbeidet.
Styringsgruppen ber om at utredningen foreligger til neste styringsgruppemøte.
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Sak 8. Andre saker.
a. Artikler i tidningen Affärer.
Tidningen Affärer, som er et bilag til Östersundsposten, hadde den 21. mai
2013 flere artikler med svært kritisk og uriktig innhold om regionprosjektet.
Svensk hovedprosjektleder har vært i kontakt med Interreg-sekretariatet i
Östersund som bekrefter at de kostnadstallene som er gjengitt i artiklene er
feil. Det er også en rekke feil og unøyaktigheter i en del av intervjuene i
tidningen.
Vedtak:
Det vil ikke tjene prosjektet å lage et tilsvar i tidningen, men
Östersundspostens redaktør bør informeres om den dårlige journalistiske
kvaliteten i oppslaget.
Styringsgruppen ber prosjektledelsen lage et notat med korrigerende
innhold for presentasjon på prosjektets hjemmeside. Videre ber
styringsgruppen om at prosjektledelsen tar initiativ til et folkemøte i
Valsjöbyn for å forsøke å vende artikkelserien til noe positivt.
b. Fiberutbygging i regionen.
På norsk side er det nå vedtatt å bygge stamfiber fra Narvik til Trondheim
via Røyrvik og Nordli. Det er også tatt initiativ for å organisere arbeidet
med utbygging av bygdefiber i Nordli. I Hotagen er det etablert en
økonomisk forening som skal bygge ut fiber, og denne foreningen kan bistå
med informasjon. Det er ikke funnet norske operatører som vil eie og drifte
fiber i Sørli.
Vedtak:
Det må undersøkes om det finnes svenske interessenter som kan bygge og
drifte fiber fra svensk side til Sørli.
c. Politisamarbeid over grensen.
I prosjektets fase 1 var det organisert et eget delprosjekt om politisamarbeid.
På bakgrunn av et brev fra Polismyndigheten i Jämtlands Län datert
2009.11.20. ble dette delprosjektet lagt bort før det var kommet i gang.
Det ble opplyst at Jämtlandspolisen nå er interessert i et slikt samarbeid og
at det fortsatt er interesse på norsk side. Det ventes på svar fra det svenske
Justisdepartementet.
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Vedtak:
Det må arbeides politisk med denne saken, og det bør være mulig å få på
plass et pilotprosjekt relativt raskt.

Møtet slutt kl. 14.00.
Neste ordinære møte i styringsgruppen er torsdag 10. oktober 2013 i Røyrvik
med møtestart kl. 11.00.
Også i år vil det bli gjennomført Pe-Torsaseminar i Kvelia med temaet ”Humor
og helse”. Seminaret finner sted torsdag den 22. august 2013. Det planlegges et
kort møte i styringsgruppen samme dag.

Nordli, 2013.05.30.

Gudrun Hansson
Styringsgruppens leder/møteleder

REGIONPROSKJEKTET VAAJMA

Kjell Schive
Norsk hovedprosjektleder
(ref.)

”En investering för framtiden”

Kjell Schive, hovedprosjektleder
E-post: kjell.schive@lierne.kommune.no
Adresse: 7882 NORDLI
Telefon: (0047) 975 23 544 Hjemmeside: www.vaajma.com

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska regionala utvecklingsfonden

