Til medlemmene i Styret
Grensekomiteen Värmland – Østfold – protokoll fra møtet i Styret
9.april 2013
Tid:
Sted:
Til stede:

mandag 9.april 2013 kl. 13.00-16.00
Säffle kommunehus
Daniel Bäckström
Per Jonsson
Knut Espeland(vara)
Thor Hals
Per Inge Liden
Alf S. Johansen(sekretær)

1) Mediaprosjekt.
Sten Kilander fra Provector AB orienterte om sitt mediaprosjekt for å selge opplevelser i
Värmland mot markedet i Norge. Han ser for seg en svensk/norsk avis, bruk av Internett,
innstikk i A-pressen og i Värmlandstidninger, Lystavler som Clear Channel etc.
a. Et forprosjekt er beregnet til minimum 1,5 mill. kroner.
Saken ble tatt til orientering, og at man kommer tilbake til saken.
2) Busstilbud Värmland-Østfold.
Per Inge orienterte om forslaget fra Värmlandstrafik. Man ser for seg et prøveprosjekt over 3
år, hvor man etter 3 år bør kunne dekke 50% av kostnadene med billettinntekter.
Beslutning: Grensekomiteens styre er positiv til forslaget og vil fortrinnsvis anbefale Askim
som endestasjon, ettersom det gir et bredere befolkningstilfang enn Mysen.
Daniel Bäckstrøm orienterte om møte med Miljøvernminister Lena Ek og at hun var svært
positiv til ideen om en «Grön korridor» Oslo-Stockholm. Hun ville ta saken opp med
infrastrukturministeren. Biogass var et stikkord i denne sammenhengen.
3) Unionsleden.
Saken ble diskutert og det ble referert fra møte mellom sekretariatet. Moss kommune og
Østfold Fylkeskommunen den 8. april. Det var enighet om at man skal prøve å få midler til et
forporsjekt i 2013 og lansere et hovedprosjekt i 2014, i forbindelse med 200 års jubileet for
grunnloven og den norsk-svenske unionen.
Säffle og Askim kommuner ble valgt som ansvarlige for prosjektet. Grensekomiteen kan
bevilge inntil NOK 250.000 i egenandel til prosjektet. *
4) Unionsmarkering 1814-2014
En rekke aktiviteter er planlagt i Norge hele året, og for Østfold vedkommende er
markeringen av de dramatiske augustdagene i fokus. Grensekomiteen bør bidra på sin måte
og vekten bør legges på skoler, opplysning og kunnskap. Det bør sendes en mail fra
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Grensekomiteen til skolesjefer og kultursjefer i de svenske medlemskommunene og be
informere om jubileet og oppfordre til at historiene rundt unionen markeres på ulike måter
Per-Inge Liden vil tas saken opp med Värmland Opera for å vurdere et eventuelt
kulturarrangement.
Opplev Grenseland og Stubbefolket kan også anmodes om å markere unionssaken på sin
måte.
5) Studietur til Skottland
Programmet ble godkjent og turen skal gjennomføres slik at kostander for styrets
medlemmer og varamedlemmer dekkes i sin helhet. Andre deltakere dekker reise og hotell.
6) Årsrapport og regnskap 2012
Årsrapporten og regnskapet ble godkjent som styrets rapport og oversendes revisjonen. Det
ble litt diskusjon om muligheten for å få en administrativ ressurs også på svensk side og
generalt behov for bedre kontakt på det administrative nivået.
7) Årsmøte 2013
Forslag til program ble godkjent, med det tillegg at fylkesmannen og fylkesordfører i Østfold
bør inviteres til å holde innlegg.
8) HH-utredning Fase 2 og finansiering
E 18 kommunene på svensk side møtes 27. juni. Håpet er at man da kommer nærmere å få
landet finansieringen fra Värmland. Det gjenstår 400.000 NOK for å nå målet på 2,5 mill. NOK
forutsatt at Värmland innfrir sin del.
Styret er av den oppfatning at til sammen for 2013 og 2014 kan inntil NOK 250.00 bevilges fra
Grensekomiteens budsjett. Da gjenstår det NOK 150.000. *
9) Eventuelt
*Bevilgningene til Unionsleden og HH-prosjektet legges fram gjennom et forslag til
handlingsplan og budsjett for 2014-2016.
Søknad fra Bokdagar i Dalsland ble støttet med NOK 10.000.
Neste styremøte: 8. mai, kl. 12.00 (Telefonmøte) for å diskutere forslag til budsjett og
handlingsplan

Spydeberg 15.03.2013

Alf S. Johansen
Sekretær
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