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

Torsdag 22. august 2013 kl. 10.00
Kommunestyresalen i Nordli.

Tilstede fra Styringsgruppen:
Alf Robert Arvasli
Arnt Mickelsen
Arild Egge
Maria Söderberg
Martin Hellgren
Gudrun Hansson
Karl Audun Fagerli

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

Forfall:
Ola Skyllbäck
Anders Andersson
Ole Jørgen Rødøy
Jeanette Olofsson

- Kommunchef
- Kommunchef
- Rådmann
- Repr. Hotagen

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

Andre deltakere:
Tommie Jirhed
Kjell Schive
Ragnhild Kvalø

- Svensk hovedprosjektleder
- Norsk hovedprosjektleder (referent)
- Fylkeskultursjef
- Nord-Trøndelag

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.
Sak 2. Godkjenning av protokoll fra møtet i styringsgruppen 2013.05.30.
Under denne saken ble politisamarbeid over riksgrensen drøftet. Hovedpunktene i
drøftingene er protokollert under sak 6 «andre saker».
Vedtak:
Protokollen fra møtet i styringsgruppen 2013.05.30. ble godkjent.
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Orienteringssaker:

Sak 3. Regnskap pr. 2013.06.30.
Svensk og norsk regnskap ble fremlagt.
Det ble stilt spørsmål om kostnadene til prosjektledelse helse i det svenske
regnskapet. Svensk hovedprosjektleder avklarer dette.
Vedtak:
Styringsgruppen tok sak 3 til orientering.
Beslutningssaker:
Sak 4. Høring Interreg Sverige-Norge-programmet 2014-2020..
Kommunal- og regionaldepartementet har gitt fylkeskommunene i NordTrøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark, Akershus og Østfold oppdrag om å ta
fram et forslag til grenseoverskridende program innenfor rammene i Europeiskt
territoriellt samarbeid 2014-2020 i programområdet Interreg Sverige-Norge.
Forslag til program skal utarbeides sammen med de svenske
Samverkansorganen i Värmlands, Dalarnas, och Jämtlands län og Västra
Götalands läns landsting.
Forslag til program skal oversendes Kommunal- og regionaldepartementet i
Norge og Näringsdepartementet i Sverige innen 13. desember 2013.
Forslag til program er utarbeidet i partnerskap med ovennevnte norske
fylkeskommuner og svenske regioner/samarbeidsorgan.
Utkast til program og følgebrev til norske høringsinstanser ble lagt frem for
styringsgruppen. Høringsfrist er satt til 1. september.
Vedtak:
Styringsgruppen ber prosjektledelsen innen 30. august 2013 lage et kortfattet
notat om regionprosjektets erfaringer knyttet til arbeidet med grensehinder.
Erfaringene knyttes spesielt til pkt. 2, 4 og 5 i programforslaget.

Sak 5. Grunnlaget for videre drift av Regionprosjektet Vaajma.
Norsk hovedprosjektleder la frem et notat om resultater og ressursbruk i
regionprosjektet hittil og pekte spesielt på manglende resultater knyttet til
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pilotregion, interkommunalt samarbeid og grenseregionalt samarbeid. Fra
prosjektledelsen ble det understreket at det er styringsgruppens ansvar å vurdere
om ressursbruken står i forhold til oppnådde og forventede resultater.
Vedtak:
1. Styringsgruppen holder et ekstra styringsgruppemøte den 26. september
2013.
2.

Prosjektledelsen utarbeider i samarbeid med delprosjektlederne en
oppdatert status over følgende:
a.
b.

Hvilke konkrete resultater er oppnådd hittil.
Hvilke tiltak skal gjennomføres kommende år. Tiltakene skal
prioriteres og budsjetteres. I prioriteringen skal det legges vekt på
holdbarheten etter prosjektslutt 2014.09.01.
c. Status og forslag til tiltak må foreligge innen 2013.09.10.
3.

Styringsgruppen vil på grunnlag av dette revidere fremdriftsplanen og
ressursbruken.

Sak 6. Andre saker.
a.

Politisamarbeid over riksgrensen.
Interessen for politisamarbeid over riksgrensen synes å ha fått ny aktualitet
med interesse hos politimyndigheten på begge sider av grensen. Det er
avgjørende viktig at Røyrvik og Lierne blir enig om hvilken organisering
som er ønskelig på norsk side før vi kan få til et samarbeid over riksgrensen.

Møtet slutt kl. 11.30.
Neste møte i styringsgruppen er torsdag 26. september 2013 i Strömsund
med møtestart kl. 09.30.

Nordli, 2013.08.22.

Gudrun Hansson
Styringsgruppens leder/møteleder
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