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ARKO Samarbetsm·ganisation
ÅRSM0TE FOR VIRKSOMHETSÅRET 2014
F1·edag 27. mars 20151d. 13.00 -15.30 på Seandie Arvilra
Pro t olmil/Mötereferat
Deltagen~:

JanÅke Hennansson
Sten Fransson
Per Larsson
Johanna S0det1lerg
Hans Nilsson
Birgitta Jansson
Tobias Eriksson
Atm-Katrin Järåsen
Knut Gustav Woie
Helge Meyer
Sidsel Mobrenna
Ase B. Lilleåsen
0ystein 0stgaard
Lise Selnes
Kjell KonteiUd
Lars-Ame Oldernes
01janBue
FrankHauge
Maria Westby
B01'et Segolsson-Knutsson

Kommunaldirekt0r Arvika kommun
Kommunfullmektiges ordfurande Arvika
kommun
Politiker (MP), Anrika kommun
Politiker (C), Eda kommun
Kommunalråd, Eda kommun
Komtmmsjef, Eda kommun
Kommunalråd, Sutme kommun
Kommunalråd, Torsby kommun
Ordf0rer, Eidskog kommun e
Rådmam1, Eidskog ko1runune
Varaordf0rer, Eidskog kommune
Vamordf0rer, Grue korumune
Ordf0rer, Kongsvinger kommune
Ordfm·er, Nord-Odal kommune
Ordf0rer, Vål er kommun e
Rådmann, Våler kommune
Ordf0rer, Asnes korumune
Rådmann, Åsnes kommune
0konomiansvarlig, Arvika Nreringslivcentmm
SekretiDr, ARKO
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ARICO~samarbetsorganisation

SA~ANTRÅDESPROTOKOLL

Årsmöte för 2014

2015~03-27

01iginal, justerat, finns på ARKO:s sekretariat

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare/protokollundersk.Iivare

Justerare/ p1·otokollunderskrivare
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PROTOKOLL/M0TEREFERAT
2015-03-27
Sak 1 Motets åpning

Ordf0rande Johann a S0derberg 0nsket velkommen og åpnet mate.
JanÅke Hetmansson 0nsket alle velkommen til Arvika og med film bl e vi introdusert for alt
hva Arvika har å tilby boende og turister.
Sak 2 Godkjenning av dagsorden
Sten Fransson foreslo å flytte sak 14 til etter sak 8.
Hans Nilsson foreslo som en konsekvens å flytte sak 13 foran tidligere sak 14 slik at
fastsetting av medlemskontingent for 2015 behandies foran budsjettet for 2015.
Vedtak: Dagsorden godkjent med de foreslåtte endringene.
Sak 3 Valg av lllJJteledel', sekretrei· og 2 p1·otokolhmdersk1'1vere
M0teleder:
Sten Fransson
Sekretrer:
Frank Hauge
Protokollunderskrivere:
0ystein 0stgaard
JanÅke Hermansson
Sal( 4 Årsnroteprotokoll for 2013, medlemsnroteprotokoll14. november 2014
Vedtak: Årsmateprotokoll for 2013 ogmedlemsm0teprotokoll14. november 2014 ble

ensternmig godkjent.
Bilaga 1 Årsmötespl'otokoll for 2013, 27mars 2014
Bilaga 2 Medlemsmötesprotoko1114 november 2014
Sak 5 NMR: Beslutning Gränsregioner 2014-2016. ARKOs årsberetning for 2014

B0ret orienterte om grensekomiteenes finansieting fra Nordisk Ministerråd 2014-2016.
Sterkt st0tte fra Ministenådet. 0nsker fortsatt å bidra til at det finnes grenseoverskridende
samarbeidsorgan. Ny finansieringsmodell består av 2 deler: Basisfinansiedng på 400 000
DKR til samtlige grensekomiteer plus s en fordeling som baseres på tidligere ordning.
Bm·et oriente1te om årsrapporten. Årsrapporten for 2014 är godkänd av NMR.
Det kom opp kommentarer til togtjibudet KarlstadlArvika til Kongsvinger/Oslo. Rutetilbudet
ikke lenger tilpasset pendlere som jobb er på norsk side av grensen. Årsm0tet etterlyste bedre
togforbindelse mellom KarlstadlArvika og Oslo. Primrert gjennomgående tog, men det virker
usannsynlig. Togbytte på Kongsvinger er det mest realistiske, men det forntsetter kort
overgangstid på Kongsvinger som sikrer kortest mulig reisetid.
Kjell Konterud etterlyste en noe mer presis beskrivelse i årsberetningen under avsnittet
«Verksamhetsplan» Samferdsel/lnfmstmktur- Transport under <<Medel».
Konterud foreslo å tilf0ye f0lgende 2 kulepunkter:
*Elektrifisering av Sol0r/R0rosbane11
*Krysningsspor på Kongsvingerbanen
I tillegg ble det foreslått å tilfeye et nytt kulepunkt:
* Fryksdalsbanen.
Ved tak: Årsberetningen godkjeut med tillegg av de fores]åtte endringene.
Bilaga 3: ARKO årsrappmt fål' 2014
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Sal{ 6 .0lwnontisk 1·apport
0konomirapporten ble gjennomgått.
Vedtal{: 0konomirapporten godkjent.
Bilaga 4 0konomirapport for2014

Sal{ 7 Revisjonsrapport
Vedtak: Revisjonsrapporten enstemmig godkjent.
Bilaga 5 Revisjonsrapport ror 2014
Salc 8 Godkjenning av resultat- og balanseregnslcap
Ved tak: Resultat og balanseregnskap godkjent.
Sak 13Fastsettelse av medlemsavgift2015

VedtalG Medlemsavgiften holdes uforandret 38 000 kr.
Sak 14 Rammebudsjett 2015
VedtalG Rammebudsjettet for 2015 vedtatt etter Altemativ II (Midterste ko1oruw).
Bilaga 6 Budsjettforslag
Sak 9 Revidel'ing av vedtekter

Det ble en del diskusjon om forslaget er en vedtektsendring eller om det er styringsgruppens
ansvar og om stydngsgroppen har et .ekonomisk ansvar.
Det må skapes klarhet i h vilket ansvar styringsgruppen faktisk har. Forslaget til endringer er
at «alle medlemmer er ansvarlige og ingen kan påberope seg eller tar ansvarsfrihet>>. Det bl e
stil t sp.ersmål om ärsm.0tet hadde tilstrekkelig grutmlag ti1 å vedta forslaget til
vedtektsendringet.
Vedtak: Styringsgmppen fåt· i oppdrag å utred e hva styringsgruppens oppdrag og ansvar skal
vrere. Forslaget presenteres på neste m0te; h0st1n0tet 2015. Enstemmig.
Sak l O Valg av ny ordforande
Eda kommun innehar ordrorandeskapet i ARKO 2014-2015. I Eda skedde byte av
konununalräd 2015.
Ved tak: Hans Nilsson, Kommunalråd Eda kommun, bl e enstemmig valgt tom nästa årsmöte..
Sak 11 Innlwnme forslag/motioner
Ingen innkomne forslag/motioner.
Det kom forslag om å endre vedtektene til å inneha en bestemmelse om fl'ist for innsending av
forslag/motioner ti1 årsm0tet. Forslaget ble oversendt til styringsgmppen og ses i
sammenheng med oppdraget styringsgruppen :fikk i sak 9.
Sak 12Virksomltetsplan 2015

B.0ret orienterte om et nytt prosjekt sammen med Hedmark Fylkeskommune. Prosjekt
kommer i tillegg til gjeldende virksomhetsplan2014-2016.
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Knut G. Voj e oriente1te om prosjektet «Unge fredsambassad.eren>.
Arsm0tet st.ettet videref.ering av prosjektet,
Ved tak: Ensternmig vedtatt.
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Sak 15 Bytte av huvudman for ARKO
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Hans Nilsson innledet og redegjorde for forslaget om at arbeidsgiveransvaret for daglig leder
fi·a ANC til Eda Bostad. Styringsgruppen får i oppdrag å utarbeide og å få plass nadvendige
avtaler i den sammenheng.
Vedtak: Enstennnig godkjent.
Sak 16 Enkät om ARKO
Jan Åke Hennansson og Helge Meyer gilck gjennom resultatene fra enkäten. Noe sviktende
oppslutning om ARKOs arbeid og målsettinger.

l

Behov for å styrke nettverket.

l

Flere mateplasser/hyppigere m0ter- 0ke fra 2 til 4 ganger i året. Endringer må gj0res for å
styrke ARKO og innfi·i de målsettingene/forventningene kommunene har.
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Enighet om at det er gjort mye godt arbeid, men unders0kelsen viserat vi ikke er gode nok til
å kommunisere hva ARKO arbeidermed.
Det er behov for å spisse aktiviteten. ARKO spiller en viktigrollefor kommunene på begge
si der av grens en.
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Enighet om at sp0rsmälstillingen må tas videre. Rådmennog Kommunalsjefer 1110tes 16. april
for å diskutere sp0rsmålene videre.
Sak 170vl'ige spol'Smål.
Ingen.
Sak 18Hosteus eiernwte
Sted og tidspunkt bestemmes i styrlngsgmppen på f0rste m0te.
Sak 19 Motets avslutning
Johmma S0derberg bl e takket av med blomster.
M0teleder avsluttet m0tet og takket deltagerue for god t engasjement under årsm!)ltet.
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ÅRSRAPPORT 2014 för ARKO-samarbetsregion

ARKO-samarbetsregion
ARKO-samarbetsregions ansökan till NMR omfattade åren 2012-2014. ARKO:s-årsmöte 2014 beslutade om en
ny handlingsplan för 2014-2016 med stark fokusering på samferdsel/infrastruktur (transporter och digital
kommunikation) som viktigaste faktorn får tillvä"i och utveckling i gränsregionen samt kompetens/utbildning
och lättillgänglig information om ARKO:s verksamhet via hemsida/Face Book.
Organisation
ARKO-samarbetsorganisation består av Il medlemskommuner: Arvika, Eda, Sunne och Tors by på svenska
sidan och Eidskog, Kongsvinger, Grue, Åsnes, Vål er, Nord-Odal och Sör-Odal på norska sidan
.
(Glåmdalsregionen). Kommunerna representeras av resp. kommuns kommunalråd/ordfdrer och
rådman/kommunchef. Man möts 2 ggr/år, varav ena mötet är årsmötet och det andra höstmötet
Arbetet inom ARKO dirigeras genom styrgruppen som har sammanträtt nio gånger under året.
styrgruppen består from år 2014 av följande medlemmar: ARKO:s ordfårande Joham1a Söderberg,
kommunalråd i Eda, Öystein Östgaard, ordfdrer i Kongsvinger, JanÅke Hermansson, kommundirektör i Arvika,
Ann-Katrin Järåsen, kommunalråd i T ors by och Helge Meyer, rådman i Eidskog.
Årsmöte genomfårdes den 27 mars på Skaslien, Grue kommun med representanter for alla elva kommunema. En
workshop for ny verksamhetsplan for 2014-2016 genomfordes innan årsmötet.
Ägarmöte/höstmöte ägde rum 13-14 november på Frykenstrand, Sunne kommun med samtliga kommuner
representerade. Dag l genomfårdes ett seminarium om Fossilfri fordonsflotta, planerat att bli ett Interregprojekt
från 2015 och om Gränsöverskridande (?)beredskap och säkerhet med medverkan av repr. for Region Värmland,
Fylkesmannen i Hedmark och Länsstyrelsen Värmland. Höstmötet inleddes med information om Finnskogens
Natur & Kulturpark. sedvanliga höstmötesförhandlingar följde.

Administration/sekretariat
Daglig leder/sekreterare är B öret Segolsson-Knutsson. sekretariatet finns på Morakulien Infocenter mitt på
svensk-norska gränsen. Arvika Näringslivscentrum ek. får. är förvaltningsorgan och ansvarar for
ekonomiadministrationen.
ARKO :s styrgrunD
styrgruppen i ARKO har aktivt deltagit i styrgruppsmöten, och är tillsammans med ARKO:s övriga
kommunrepresentanter, starkt engagerade i gränsregionens möjligheter till utveckling och samarbete. De har
deltagit i olika arrangemang och möten for att ta tillvara ARKD-kommunernas intressen ur ett gränsregionalt
perspektiv får att utnyttja möjligheter och reducera gränshinder.
ARKO:s samarbete med Glåmdal regionråd (bestående av de 7 ingående ARKO-kommunerna på norsk sida) har
stor betydelse for gränsregionens utveckling.
. Sammanfattningsvis kan konstateras att ARKO-regionens medlemskommuner är aktiva kommuner och positiva
till ARKO-samarbetet
Finansiering
Den årliga finansieringen av ARKO:s verksamhet baserats på NMR:s bas- och verksamhetsmedel och
medlemskommunerna medlemsavgifter samt, där så är möjligt, via projektmedeL
Från NMR erhöll ARK.O for år 2014,400 OOODKK i basmedel samt 75 000 DKK och från ingående kommuner
ca 400 000 SEK i medlemsavgifter. NMR:s beslut om ny finansieringsmodell får 2014-2016 innebar minskade
verksamhetsmedeL Minskade ekonomiska ramar tillsammans med att det inte funnits möjligheter att söka nya
Interregmedel under år 2014 har gjort att den egna utåtriktade operativa verksamheten minskat under året.
NMR:s basmedel är styrda till kostnader inom administration som kan hänforas till gränsregional/nordisk nytta,
Den summa som gränsregionen erhåller utöver basfinansieringen har använts till kontanta insatser vid
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gränsregionala konferenser, seminarier, strategiska möten och aktiviteter och till medfinansiering i två tidigare
beslutade Interregprojekt, Gränshinder för näringslivet, Interregprojekt 2011-2014 och Närproducerad!Kortreist
mat över gränsen, Interregproj ekt 2013-2014, samt projekt Fredsambassadörer 2014.
Övriga finansiärer i projektverksamheten har varit Interreg Sverige/Norge, kommunerna Eidskog, Eda, Arvika,
Voksenåsen, Glåmdalregionråd, Hedmark Fylkeskommurre och Region Värmland.

Nytt handlingsprogram 2014-2016.
Ett nytt handlingsprogram med verksamhetsplan för 2014-2016 har tagits fi·am av styrgruppen och godkändes på
höstmötet
ARK O-regionen, mitt emellan de två stora tillväxtornråden Oslo/Gardemoen- Karlstad/Stockholm utgör en stor
nationell och internationell potential för utveckling av ett miljövänligt och bärkraftigt näringsliv. En av de
viktigaste faktorerna för tillväxt och utveckling i gränsregionen är en fungerande infrastruktur. ARKO:s
huvudinriktning för 2014-2016 är utveckling och gränsöverskridande samverkan inom infrastruktur/samferdseltransport.
Av vikt är också utveckling av IKT/informationsteknik samt kompetens/utbildning och mer lättillgänglig
information om ARKO som gränsregional organisation.

Övergripande mål2014-2016:
•
ARKO-samarbetsregion verkar för ett närmare och större samarbete mellan ingående kommuner.
•
Fokus är att bidra till utvecklingen och tillväxten i regionen.
•
ARKO-regionen är ett attraktivt område för boende, arbete, utbildning, kulturupplevelser och för
besöksnäring/reiseliv.
Mål
Enligt stadgama för verksamheten skall ARKO:s målsättning vara att stärka bosättningen och trivseln i
gränsområdet och skapa ökad sysselsättning. Med utgångspunkt i strategier och samferdsel/infi·astrukturplaner
för Hedmark fylkeskommune, Glåmdal Regionråd och Region Värmland beslutade årsmötet 2014 följande
strategi för åren 2014-2016:
strategi
•
Samferdselllnfrastruktur: Transpmier och digital kommunikation.
•
Kompetens/Utbildning: Kompetenslyft för både befolkning och näringsliv.
•
Lättillgänglig information om ARKO:s verksamhet via hemsida/Face Book.

Verksamhetsplan
Samferdsel!Infrastruktur- Transport
Mål: Väl fungerande och effektiva kommunikationslösningar över gränsen.
ARKO ska vara remissinstans vid planeringsbeslut inom infrastruktursatsningar inom NTP både nationellt och
regionalt.
Aktm':lla infrastruktursatsningar i regionen är E16, RV 2/RV 61, jernbanen/järnvägen Oslo/l(ongsvingerKarlstad/Stockholm, Solörbanen, Frylesdalsbanan samt gränstullplaceringar.

Medel:
•
Lobbyverksamhet för ARK O: s politiker på nationell och regional nivå för snabbare utveckling av
samferdsel/infrastmkturen i regionen.
•
Arbeta för en gränsöverskridande transportplan.
•
Arbeta för miljöbaserade samferdsel/infrastrukturlösningar.
•
Årlig samferdsel/infrastrukturkonferens/seminarium.
•
strategiska möten med aktuella myndigheter och organisationer.
•
Faktablad med aktuella siffror om pendling och transpmier över gränsen med både person- och
godstrafik.
•
Elektrifiering av Solär-Rörosbanen
•
Elektrifiering av Frylesdalsbanan
•
Kryssningsspor på Kongsvingerbanen
•
Arbeta för att tullstation etableras vid E16:s gränsövergång.
•
Arbeta för gränsöverskridande elnäts-nyttjande för gränsnära boende/företag.
IKTlinforma tionsteknilik
Mål
Effektivare och snabbare IKT-lösningar i regionen i samverkan mellan gränskommunerna.
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Medel
•
Samverkan mellan norska och svenska bredbandsansvariga inom gränskommunerna.
•
Gränsöverskridande bredbandslösningar.
Kompetens/Utbildning
Mål
Högre kompetensnivå i hela ARKO-regionen.
Medel
• Erfarenhetsutbyte och samverkan utifrån behov, med Glåmdal Regionråd (kompetensgruppen) och
Arvika Näringslivscentrum.
•
Samverkan med Höyskolen i Hedmark, Östlandsforskningen och Karlstad universitet
•
Verka får gemensam utbildningssatsning inom ex sjukvård och administration

Sammanfattning verksamhetsåret 2014 utifrån Handlingsprogrammet för 2014-2016
Infrastrukturen/samferdsel forsätter att vara det viktigaste arbetsområdet får ARKO-samarbetet För att
gränsregionen ska utvecklas och att tillväxt ska ske, är fungerande kommunikationer A och O.
De fårändringar med fårsämrade tidtabeller som skedde i den gränsregionala trafiken på järnvägen sträckan
Karlstad-Kongsvinger-Oslo i december 2013, ledde till att större delen gränspendlare valde bmi tåget till fårdel
får bil. Totalt beräknar man att knappt 5000 svenskalnorska personer dagpendlar över gränsen.
Möte angetablering av tullstation vid E16:s gränsövergång har genomfårts.
Här har ARKO-regionens styrgrupp och övriga kommunpolitiker under året varit aktiva i lobbyarbetet gentemot
region- och stortings/Riksdagspolitiker och ansvariga får både väg- och järnvägstrafik. Inte minst får en
gemensam svensk-norsk trafikplan, där infrastruktursatsningar inte slutar vid respektive lands gränser.
I december 2014 erhöll ARKO finansiering från Hedmark fylkesko mmune får fi·amtagande av en gränsregional
transportplan under 2015. Transportplanen ska utgöra ett bidrag med värde får arbetet med kommande nationala
transportplaner på svensk och norsk sida och med, fårhoppningsvis, koordinerande norska och svenska
transportplaner.
När det gäller IKT har fokus legat på bredbandsutbyggnad och få till stånd ett samarbete över gränsen får
AR!( O-kommunerna. På många ställen i gränstrakterna är det närmare till utbyggnad på andra sidan gränsen. Ett
arbete har inletts får att finna samarbetsmöjligheter över gränsen.
Framtagande av en ny webb-sida får ARI(O har påbörjats under december. Den tidigare har visat sig allt får
undermålig, svår att hantera får kansliet och mycket kostsam. Nya webb-sidan beräknas bli klar under våren
2015.
Många av kommunema i gränsregionen kännetecknas av låg utbildningsnivå. I gränsregionen finns två
väletablerade kommunala/regionala utbildningsinstanser, Glåmdal Regionråd/kompetensgruppen och Anrika
Näringslivscentrum samt både Höyskolen i Hedmark, Östlandsforskningen och Karlstad universitet. ARI(O har
initierat ett samarbete med Glåmdal Regionråd (kompetens gruppen) och Arvika Näringslivscentrum.

ARKO:s samarbete med gränsregionala organisationer/gränskommiWier.
Representanter får ARKO deltar, där det så är möjligt, i NMR:s seminarier, konferenser, möten och, där syftet
sammanfaller, med övriga Gränskommitteers utbud.
Grensetjänsten Morakulien är en daglig samarbetspartner, både som diskussionspartner och som
samarbetspartner.
ARKO har samarbetat med Gränskommitten Värmland-Östfold i infrastrukturfrågor, med Gränskommitten
Östfal d, Bohuslän och Dalsland i Interregprojektet Gränshinder får näringslivet.
Förarbete får ett nytt Interregprojekt om gränshinder och samarbete inleddes under 2014. Gränskommitten
Hedmark-Dalarna och Grensetjänsten samordnar, samtliga gränsregioner och grensetjänster längs norsk-svenska
gränsen deltar. Planerad start är hösten 2015.
sekretariatet
Som daglig leder/sekreterare och enda anställd i en gränsregional samarbetsorganisation med 11 kommuner som
medlemmar, åtgår mycken tid till administration med verksamhetsplanering som planläggning, kallelser,
telefonkontakter, mötesagendor, minnesanteckningar, projektansökningar och projektmöten mm.
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Största fokus har under året legat på frågor runt samferdsellinfrastruktur i gränsregionen, den viktigaste faktorn
for gränsregional tillväxt. Utan fungerande vägar, järnvägar och kommunikationer och bredband är det svårt att
öka gränsregionens och näringslivets tillväxt och utveckling .
. I övrigt är det nätverks arbete, både med etablerade nätverk och uppbyggnad av nya nätverk, medverkan och
genomforande av konferenser/seminarier, marknadsforing, mediakontakter, studiebesök mm. Samt deltagande
och medverkan i olika regionala och nationella organisationers och projekts olika möten och arrangemang.

Möten/konferenser på tema samferdsel! infrastruktur.
27 januari. "Kommunikasjon i verdensklasse".
Samferdselmöte på Stmiinget i Oslo i samverkan med Gränskommitten Värmland-Östfold.
Mötet samlade 65 deltagare från båda gränskommitteerna inräknat ett flertal riksdags/stortingsrepresentanter från
3 län/fylken. På programmet stod Nordisk Utviklingstrekk for aksen Oslo-stockholm og muligheter for
regionforst01Ting over grensen, Transportplan- en missing linkidet nordiske samm·beidet och Jernbaner med
h0y hastighet i Norden, fra visjon till fremtid Oslo-stockholm. Bland medverkande fanns rep r for
Transpmiutskottet og Transportkomiteen, Nordisk Råd, KTH, Östlandsforskningen og Norsk Bane.
21 februari. Grensetrafikken Oslo-Stoclrnolm - Trafikkutvilding og vurdering av viderföring av avtalen
for perioden 2016-2018.
Fylkesrådet i Hedmark inviterade till möte om avtalet om medfinansiering av tågtrafiken mellan Kongsvinger
och Charlottenberg. Antalet tågpendlare har minskat drastiskt sedan tågtider ändrades i december 2013.
Hedmark fylkeskommun e medfinansierar Värmlandstrafiks tåg till Kongsvinger. I mötet deltog fylkesråd for
Hedmark, Värmland, Akershus, representanter for Värmlandstrafik och berörda ARK O-kommuner.
23 maj. "Ta toget ... ??!!".
ARKO:s årliga infi·astruktur/samferdselseminariet genomfordes i maj i Kongsvinger i samverkan med Glåmdal
regionråd. Ca 50 deltagare fi·ån Hedmark och Värmland deltog i seminariet. Medverkade gjorde bl. a
ordforanden i Trafikutskottet, statssekreteraren i Samferdselkommiteen, stortings- och Riksdagsrepresentanter,
representanter for Trafikverket Region Väst, Jernbaneverket Region Öst, Region Värmland, Jernbaneforum
Röros-Solör, Hedmark fylkesko mm une, Stora Enso, Handelskammaren Värmland, Pendlarforeingen VärmlandHedmark-Oslo och ARKO-kommuner.
26 maj. Möte om Å VS Oslo-Karlstad-Stockholm
Infrastrukturmöte med utredare Anita Drevenstam Region Värmland om forprojektet med åtgärdsvalsstudien
Tåg i tid for axeln Oslo-Kd-Örebro-Stoclrnolm. Ordforande, styrgruppsrepresentant och daglig leder deltog.
22 augusti. styrgruppsmöte med information om Höghastighetsbane Oslo-Stockholm
Vid dagens styrgruppsmöte informerade J Westerman Norsk Bane om utredningsarbetet for Höghastighetsbane
Oslo-stockholm.

Projekt
Ungdomscamp för fred - Fredsambassadörer 2014
stortingets kommittefor 200-årsjubileet av Grunnloven beviljade ARKONoksenåsenprojektet Ungdomscamp
for fi·ed- Fredsambassadörer 2014 status som officiellt nationellt arrangemang 16 augusti 2014, då
Fredsmonumentet fyller lQO år. 14 ungdomar från gränskommunerna deltog i utbildningsveckan på Vaksenåsen
med utbildning i freds- och konfliktlösningar. Vaksenåsen har lång och stor erfarenhet av att arbeta med
fi·edsfi·ågor. Syftet är att med gränskommunernas ungdomar ta tillvara det lokala och regionala
gränsöverskridande fredsarbetet som historiskt sett har enat gränsområdet. Under 2013 genomfordes ett
Interregprojekt som en forstudie, flera av deltagare från 2013 har uttryckt att de gärna vill utbilda sig och arbeta
inom fredsfrågor.
Fredsambassadörerna medverkade med en egen, mycket uppskattad, programpunkt på jubileumsdagen den 16
augusti när Fredsmonumentet på Morolmlien fyllde l 00 år och norska Grunnloven 200 år. Jubileet firades stort
på Morakulien med flera hundra besökare och medverkan av bl. a stortingspresidenten och Riksdagens talman.
Pi·ojektet har finansierats av Vaksenåsen/Region Värmland och Hedmark Fylkesko mmune och ARKO. En video
från jubileumsfesten finns framtagen. slutrapporten for Fredsambassadörer är under slutbearbetning ..
Gränshinder för näringslivet Interregprojekt 2011-2014
ARKO-samarbetsregion har tillsammans med Grensetjänsten Morokulien/GTM varit projektpartner och
medfinansiär i Intenegprojektet Gränshinder for näringslivet 2011-2014 (projektansvarig Gränskommitten

s
Östfold, Bohuslän och Dalsland). Projektets syfte har varit att se på gränshinder får näringslivet, målet att
stimulera utveckling och tillväxt i gränsregionerna Göteborg/Karlstad/Oslo. Samt att undersöka möjlighetema
till att bygga upp en gränseljänst får näringslivet med placering på GTM.
ARKO har ingått i styrgrupp, arbetsgrupp och temagrupp och har deltagit i möten samt ett antal seminarium
under året.
Närproducerad/Kortreist mat över gränsen Interregprojekt 2013-2014.
Målet har varit att ge båda sidors producenter, kommunernas kostchefer och konsumenter ett bättre utbud av.
närproducerade livsmedel. Att lära av varandra, vi har mycket kunskap om livsmedel och konsumtionsvanor som
stannar vid gränsen. Syftet har varit att främja närproducerade livsmedelsproducenter, att producenter ska kunna
sälja sina produkter på båda sidor om gränsen, att konsumenter ska finna ett utbud av norska och svenska varor i
affärer i båda länderna. Målgruppen var producenter i gränsregionen. Projektet har haft styrgruppsmöten,
. nätverksträffar, studieresa och seminarier. Resultatet visar på skillnader mellan länderna, både när det gäller
utbud av närproducerat, fler producenter i Hedmark, och intresset får nä1producerat. Logistik och tullregler är
problem som små producenter möter. Ett nätverk har bildats av lokala producenter i gränsregionen. ARKO har
·
deltagit med arbetstid och möteslokaler och ingått i styrgruppen.
http :l/www. studieframi andet.se/varmlandbergslagen!Moj ligheter-hos-oss/samarbeta-med-oss/Aktuella-proi ekt-utbildningar/Narproduceradkmireist-mat-over-gransen/
Finnskogleden
Finnskogled en, drygt 24 mil lång, går från Morakulien i Eda/Eidskog i söder till Trysil i norr, ~n populär
vandringsled fi·amfdrallt får utländska besökare. Tio kommuner längs med leden ger, vid behov, ekonomiskt
bidrag till arbetet med att hålla leden i gångbmi skick Under 2014 har underhållsarbeten med röjning och
reparationer av broar genomförts. En enklare broschyr och hemsida ww'w.finnskogleden.com finns. Under 2014
har arbetet med ett nytt informationshäfte påbö1jats, ansvarig Finnskogens Turistförening.
I styrgruppen får FinnskogLeden ingår representanter från Torsby, Eda, Grue och Kongsvingers kommuner,
Turistbyrån Morakulien och ARKO-sekretariatet Tre arbetsmöten har genomfd1is. Finnskogsledens styrgrupp
ansvarar får det praktiska arbetet, ARKO/ANC får ekonomin får Finn~kogsleden. www.finnskogleden.com
Finnskogens Natur & Kulturpark
Finnskogen som kultur- och naturområden ligger mitt i ARKO-regionen. Parken blir den fårsta
gränsöverskridande parken i Europa. Huvudmålet är att fårstärka det långsiktiga och gränsöverskridande
samarbetet kring regionens särprägel och reurser mellan alla intresserade lokala och regionala deltagare.
ARKO har under 2014 deltagit i möten runt planering av parken och med marknadsföring av aktiviteter.
https ://finnsko gen. wordpress .com/om/
NMRS Gränsregionalt forum på Morakulien den 3-4 september
NMR:s årliga Gränsregionala forum (finansierat av NMRS) anordnades av ARKO 3-4 september på Morakulien
med ca 50 deltagare från hela Norden.
Forskare från Östlandsforskningen, Karlstads universitet och Lunds universitet medverkade med resultat ur den
gränsregionala forskningen om Hinder och möjligheter kring gränsen/ Regionala skillnader blir styrka och Att
bryta sig ur ten·itoriella och strukturella beroenden-Gränsregioners möjligheter och begränsningar.
Dag 2:s tema var gränsregionerna, med medverkan från NMRS/ÄK-R: Gränsregionalt Forum-varför?,
Gränshinderrådsarbetet och Aktuellt fr. ÄK-R, samt Aktuellt från Gränsregionerna, fi·amgång o problem.
Grensetjänstens kommande webbsida får näringslivet presenterades.
Medverkade gjorde bl. a landshövdingen i Värmland, regionråd fi·ån Hedmark fylkeskommune, Region
Värmlands ordförande, BU-koordinator från Region Värmland, Riksantikvarien i Norge,
sekretariatsrepresentanter får NMRS och Grensetjänstens webbutvecklare.
Dagen efter genomfårdes Gränshinder-infarnöte av NMRS påThon hotell i Charlottenberg.
Gränsöverskridande musikfestival - Vrangsfestivalen
En svensk- norsk musikfestival mitt i gränsgatan mellan Sverige och Norge genomfårdes i år i samband med
jubileumsdagarna på Morakulien i augusti. Både svenska och norska band medverkade. Festivalen bygger på
ideellt arbete. ARKO medfinansierade med marknadsföring.

Grensetjänsten
ARKO är medfinansiär i Grensetjänstens verksamhet får år 2014 i enlighet med vår ansökan om basfinansiering
från Nordiska Ministerrådet och gällande handlingsprogram.
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Grensetjänsten är en informationstjänst bestående av svenska och norska organisationer och myndigheter.
ARKO-samarbetsorganisation var initiativtagare till etableringen av Grensetjänsten.
Genom att informera arbetstagare och fdretag om gränsöverskridande arbetslivs- och fåretagsfrågor utgör de en
mycket viktig del i det gemensamma arbetsmarknadsområdet på tvärs av gränsen. Under 2014 har arbete skett
med framtagande av en ny webbsida, med inriktning mot näringslivet.

Grenserådet
Grenserådet, initierat av Grensetjänsten, utgör en viktig del i att lyfta gränshinderfrågor till nordiska
Gränshinderrådet ARKO är medlem av Grenserådet, där gränshindersfrågor behandlas. Olösta gränshinder får
vidare till resp. myndighet och/eller till Gränshinderrådet Grenseijänsten arrangerar Grenseråd två gånger/år.
NMR-Gränshinderinformationsmöten.
ARKO deltar i NMRS:s gränshinder-infodagar.
ARKO-deltagande i seminarier/konferenser
Representanter får ARKO har deltagit/medverkat i konferenser/seminarier där temat rör ARKO:s
verksamhetsinriktning med utveckling, innovation, tillväxt, infrastruktur, näringslivsutveckling och ED-program
får fårankring med lokala, regionala och nationella aktörer i ett gränsöverskridande perspektiv:
Opp og Fram/Glåmdalsregionen
Grenseråd i maj och november
Gränsregionalt forum NMR
Lyft näringslivet/Region Värmland
Förnyelse i näringslivet, Region Värmland
Lär känna Norge/Region Värmland
Samrådsgruppen/Region Värmland
Seminarier anangerade av Karlstad universitet och Höyskolen i Hedmark,
UF-mässa Karlstad och Oppfinnermes se i Grue,
Grensekomitten Värmland-Östfold,
Intenegprogrammet 2014-2020:
En smak av ED/Region Värmland
EU-nätverksträff Charlottenberg
EU-fdrstudieutlysningsdag Karlstad
Interreg-Kick off i Oslo m fl.
Information av ARKO
Frukostmöte i Charlottenberg får näringslivet i Eda kommun
Länsstyrelsen Värmland på Morolmlien
Nord-Odals kommunkonferens i Charlottenberg
Hedmark Fylkeskorumune i Arvika
Hedmarksbänken på Morakulien
studiebesök från Syd-Korea på Morakulien
Företagama Värmland
Jämställdhet
All verksamhet ska ha ett genusperspektiv. I ARKO:s tidigare verksamhet kan konstateras att genus- och
jämställdhetsfi·ågoma inte haft prioritet. Att få upp dessa på agendan kräver envishet och ett strategiskt
förhållningssätt. I ansökan får 2012-2014 finns inskrivet att dels ARKO:s styrgrupp ska få ökad repr. av kvinnor,
dels att det vid genomfårande av aktiviteter och projekt ska strävas efter att målgruppen består av minst 40 %
kvinnor.
Som tidigare har ambitionen varit att hela tiden lägga stöne tyngd på ett tydligare genusperspektiv och större
medvetenhet i j ämställdhetsfrågor. I den struktur som utgör underlaget får verksamheten, dvs. medlemmarna
(politiker och tjänstemän), är det i vissa fall mycket svårt att direkt påverka, både att nå en jämställd
representation och att påverka inställningen till dessa frågor.
Som tidigare nämnts bör det inte handla om att enbart räkna huvuden, enbart konstateras att i ARKO. samarbetsregions 11 kommuner under 2014, är det 3 kommuner som har en kvinna som kommunalråd/ordfdrer.
I styrgruppen på 5 personer ingår två kvinnor samt sekreteraren och ekonomiansvarig som är kvinnor.
Kompetensutveckling är ett sätt att påverka strukturen, någon specifik utbildning i den egna organisationen har
inte varit möjligt genomfåra pga. av ekonomi. Däremot ges regionala möjligheter till kompetensutveckling via
Region Värmland nya handbok Schyst! Ambitionen är att under 2015 genomfåra en utbildning får ARKOkommunerna i Schyst!
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I den utåtriktade verksamheten har utfallet varit positivare, här är möjligheterna större att påverka genus- och
jämställdhetsfrågorna, ex genom medvetet val av frågeställningar, medverkande, goda exempel etc.
Exempelvis hur dåligt fungerande infrastruktur påverkar kvinnor i större utsträckning än män som visas genom
forskningsresultat (bl. a Kan).
I regionen finns många små näringsverksamheter inom kultur och besöksnäringen, de flesta drivs av kvinnor.
Ofta i kombination med någon anställning. Ur tillväxtperspektiv kan fåretagen upplevas som små, fastän
fåretagaren själv kan vara både nöjd och har god ekonomi. Här krävs mer insatser, ex inom besöksnäringen och
bland hantverksutövare, för att fårändra synen på kvinnors fåretagande som viktig näringsverksamhet

Information/media.
Konkurrensen från regionala och nationella händelser är stor. Till alla större aktiviteter har media bjudits in. Till
viss del har man uppmärksammat ARKO:s aktiviteter.
Nordisk nytta och koppling till gränshinderarbete
Ett nytt handlingsprogram med verksamhetsplan får 2014-2016 har tagits fram av styrgruppen och godkändes på
höstmötet
ARIZO-regionen, mitt emellan de två stora tillväxtområden Oslo/Gardemoen- Karlstad/Stockholm utgör en stor
nationell och internationell potential får utveckling av ett miljövänligt och bärkraftigt näringsliv. En av de
viktigaste faktorerna för tillväxtoch utveckling i gränsregionen är en fungerande infrastruktur. ARIZO:s
huvudinriktning för 2014-2016 är utveckling och gränsöverskridande samverkan inom infrastruktur/samferdseltransport.
Av vikt är också utveckling av IKT/informationstelmik samt kompetens/utbildning och mer lättillgänglig
information om ARKO som gränsregional organisation.
Infrastrukturen/samferdsel forsätter att vara det viktigaste arbetsområdet för ARKO-samarbetet För att
gränsregionen ska utvecklas och att tillväxt ska ske, är fungerande kommunikationer A och O.
De förändringar med försämrade tidtabeller som skedde i den gränsregionala trafiken på järnvägen sträckan
Karlstad-Kongsvinger-Oslo i december 2013, ledde till att större delen gränspendlare valde bort tåget till fördel
för bil. Totalt beräknar man att knappt 5000 svenska/norska personer dagpendlar över gränsen.
Möte angetablering av tullstation vid E16:s gränsövergång har genomförts.
Här har ARKO-regionens styrgrupp och övriga kommunpolitiker under året varit aktiva i lobbyarbetet gentemot
region- och stortings/Riksdagspolitiker och ansvariga får både väg- ochjärnvägstrafik Inte minst för en
gemensam svensk-norsk trafikplan, där infrastruktursatsningar inte slutar vid respektive lands gränser.
I december 2014 erhöll ARKO finansiering från Hedmark fylkesko mmune för framtagande av en gränsregional
transportplan under 2015. Transportplanen ska utgöra ett bidrag med värde får arbetet med kommande nationala
transportplaner på svensk och norsk sida och med, förhoppningsvis, koordinerande norska och svenska
transportplaner.
När det gällerIKT har fokus legat på bredbandsutbyggnad och få till stånd ett samarbete över gränsen för
ARIZO-kommunema. På många ställen i gränstrakterna är det närmare till utbyggnad på andra sidan gränsen. Ett
arbete har inletts för att finna samarbetsmöjligheter över gränsen.
Många av kommunerna i gränsregionen känneteclmas av låg utbildningsnivå. I gränsregionen finns två
väletablerade kommunala/regionala utbildnings instanser, Glåmdal Regionråd/kompetensgruppen och Arvika
Näringslivscentrum samt både Höyskolen i Hedmark, Östlandsforskningen och Karlstad universitet. ARIZO har
initierat ett samarbete med Glåmdal Regionråd (kompetensgruppen) och Arvika Näringslivscentrum.
Framtagande av en ny we bb-sida för ARIZO har påbörjats under december. Den tidigare har visat sig allt för
undermålig, svår att hantera för kansliet och mycket kostsam. Nya webb-sidan beräknas bli klar under våren
2015.

Avvikelser- konsekvensanalys
Minskade ekonomiska verksamhetsmedel även under 2014 tillsammans med att ej funnits möjligheter att söka
Inteneg-medel under året, har gjort att den operativa verksamheten minskat betydligt under året, samt att
finansiering av nya egna projekt inte skett. Det har istället handlat om medfinansiering i form av arbetstid och
lokal- och marknadsföringskostnader i övriga organisationers projekt och aktiviteter (förutom tidigare beslutade
medfinansieringar).

8

Utifrån den nya handlingsplanen får 2014-2016 har viktigaste frågan får gränsregionen under verksamhetsåret
2014 varit att påverka politiker och beslutsfattare får bättre infrastruktur/samferdsel. Framfårallt i frågan om en
svensk-norsk transportplan där infrastrukturen inte slutar vid gränsen får respektive land samt fårbättrade
pendlingsmöjligheter Stockholm!Karlstad/Aivika/Kongsvinger-Oslo. styrgruppen och övriga ARKOmedlemmar har under året agerat i olika grupperingar både regionalt och nationellt i denna fråga.

För ARKO-samarbetsorganisation
Morakulien 2015-02-26

Johanna Söderberg
Ordfårande ARKO

Böret Segolsson-Knutsson
Daglig leder/sekreterare ARKO

norden
Nordiska ministerrådet

Till Gränskommitteerna,

Ved Stranden 18
DK-1061 Köpenhamn K
Tel

+45 3396 0200

Fax +45 3396 0202
www.norden.org

22 oktober 2013
13-00744-8

Gränskommitteernas finansiering från NMR 2014 - 2016

I det nordiska regionalpolitiska samarbetsprogrammet 2013-2016 slås fast
att målet och syftet med de nordiska gränskommitteerna är följande:
Utnyttja möjligheter och reducera hinder som skapas av att det finns
riksgränser inom en funktionellt sammanhängande region.
stödja utveckling, innovation och tillväxt i ett hållbart perspektiv.
NORA och Gränskommitteerna arbetar bl.a. med att utveckla
konkurrenskraft i näringslivet i gränsregionerna, identifiera och bryta
ner gränshinder i vid mening, utveckla hållbara och klimatvänliga
miljö- och energilösningar samt utveckla
infrastruktur/kommunikationer.
Gränskommitteerna samlar lokala och regionala aktörer, samlar in
ideer, nätverk samt ekonomiska resurser till det gränsregionala
samarbetet.
Nordiska ministerrådet lägger vikt på den lokala och regionala
förankringen av arbetet.
Nordiska ministerrådet önskar fortsatt bidra till att det finns
gränsöverskidande samarbetsorgan där det gränsöverskidande
samarbetet förankras, planläggs och genomförs.
Gränskommitteerna utgör den institutionella infrastrukturen för det
lokala samarbetet och i kraft av detta önskar Nordiska ministerrådet
att stödja dem ekonomiskt.
ÄK-R beslutade vid sitt möte den 16 oktober 2013 om en ny
finansieringsmodell för perioden 2014-2016 för tilldelningen av de nordiska
medlen till gränskommitteerna. Som ett resultat av de besparingskrav som
beslutats av de nordiska samarbetsministrarna på 5 procent för Nordiska
ministerrådets totala budget för 2014 har Ämbetsmannakommitten för
regionalpolitik (ÄK-R) beslutat om en neddragning av gränskommitteernas
finansiering från ca 9,5 miljoner DKK 2013 till drygt 9 miljoner DKK för 2014.
ÄK-R:s utgångspunkt för beslutet är att de nordiska medlen är avsedda att
främja basverksamhet i gränskommitteerna. Medlen fördelas för åren 20142016 för att skapa bättre framförhållning och planeringsförutsättningar för
gränskommitteerna. De nordiska medlen står för en mindre men avgörande
del av gränskommitteernas samlade finansiering och skall framförallt bidra till
att upprätthålla den institutionella infrastrukturen i det gränsregionala
samarbetet i Norden.
Den nya finansieringsmodellen består av två delar. En basfinansieringsdel på
400 000 DKK till samtliga gränskommitteer, samt en fördelning som baseras
på tidigare tilldelning. De medel som tilldelas för åren 2015 och 2016 är dock
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förbehållna eventuella ändringar eller nedskärningar i ÄK-R:s budget utifrån
generella besparingskrav på NMR:s totala budget som inte kan förutses i
dagsläget.
De nordiska medlen tilldelas totalt tolv gränskommitteer. Användningen av
de nordiska medlen skall även i övrigt ta sin utgångspunkt i det Nordiska
regionalpolitiska samarbetsprogrammet för 2013-2016. ÄK-R anser också det
vara viktigt med ett erfarenhetsutbyte mellan gränskommitteerna och i och
med finansieringen från NMR förutsätts att gränskommitteerna deltar i
Gränsregionalt forum samt andra former av erfarenhetsutbyte ino.m ramen
för det nordiska samarbetet.
Finansieringen från NMR kommer att följas upp med krav på en årlig
verksamhetsrapportering från och med 2014 som skall ange hur de nordiska
resurserna använts. En mall för denna återrapportering kommer att sändas
till samtliga gränskommitteer från sekretariatet i Köpenhamn under början av
nästa år.
ÄK-R har även beslutat att en utvärdering av gränskommitteernas stöd från
NMR skall göras under 2015. Utvärderingen skallligga till grund för ett nytt
beslut om den nordiska finansieringen fr.o.m. 2017.
Årlig summa 2014 - 2016 (DKK)
ARKO
Bottenviksbågen
Öresundskommitteen
Kvarkenrådet
s kärgård ssamarbetet
Värmland - Östfold
Östfold- Bohuslän - Dalsland
TRUST Hedmark - Dalarna
Tornedalsrådet
Mittnorden kommitteen
Mitt Skandia
Nordkalottrådet

475
600
1 115
1 000
400
587
850
625
550
890
450
1 600

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Med vänlig hälsning
Nordiska ministerrådet

Anna Olofsson
Ordförande
Ämbetsmannakommitten för
regionalpolitik
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Gränskommitteernas finansiering
från NMR 2014- 2016
l det nordiska regionalpolitiska
samarbetsprogrammet 2013-2016 slås fast
att målet och syftet med de nordiska
gränskommitteerna är följande:

• Utnyttja möjligheter och reducera hinder som
skapas av att det finns riksgränser inom en
funktionellt sammanhängande region.
• Stödja utvecl<ling, innovation och tillväxt i ett
hållbart perspektiv.

• NORA och Gränskommitteerna arbetar bl.a.
med att utveckla konkurrenskraft i näringslivet
i gränsregionerna, identifiera och bryta ner
gränshinder i vid mening, utveckla hållbara
och klimatvänliga miljö- och energilösningar
samt utveckla infrastruktur/kommunikationer.

• Gränskommitteerna samlar lokala och
regionala aktörer, samlar in ideer, nätverk
samt ekonomiska resurser till det
gränsregionala samarbetet.
• Nordiska ministerrådet lägger vikt på den
lokala och regionala förankringen av arbetet.

• Nordiska ministerrådet önsl<ar fortsatt bidra
till att det finns gränsöverskridande
samarbetsorgan där det gränsöverskridande
samarbetet förankras, planläggs och
genomförs.
• Gränskommitteerna utgör den institutionella
infrastrukturen för det lokala samarbetet och i
kraft av detta önskar Nordiska ministerrådet
att stödja dem ekonomiskt.

• ÄK-R:s utgångspunkt för beslutet är att de
nordiska medlen är avsedda att främja
basverksamhet i gränskommitteerna. Medlen
fördelas för åren 2014 -2016 för att skapa
bättre framförhållning och
planeringsförutsättningar för
gränskommitteerna.

• De nordiska medlen står för en mindre men
avgörande del av gränskommitteernas
samlade finansiering och skall framförallt
bidra till att upprätthålla den institutionella
infrastrukturen i det gränsregionala
samarbetet i Norden.

• Den nya finansieringsmodellen består av två
delar. En basfinansieringsdel på 400 000 Dl<l< till
samtliga gränskommitteer, samt en fördelning
som baseras på tidigare tilldelning. De medel som
tilldelas för åren 2015 och 2016 är dock
förbehållna eventuella ändringar eller
nedskärningar i ÄK-R:s budget utifrån generella
besparingsl<rav på NMR:s totala budget som inte
l<an förutses i dagsläget.

• Användningen av de nordiska medlen skall även i
övrigt ta sin utgångspunkt i det Nordiska
regionalpolitiska samarbetsprogrammet för 20132016. ÄK-R anser också det vara viktigt med ett
erfarenhetsutbyte mellan gränskommitteerna
och i och med finansieringen från NMR förutsätts
att gränskommitteerna deltar i Gränsregionalt
forum samt andra former av erfarenhetsutbyte
inom ramen för det nordiska samarbetet.
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(.)norden

ARKO:s Handlingsprogram 2014-2016

Verksamheten i ARI<O-regionen
ska stärka bosättningen och trivseln i
gränsområdet och skapa ökad sysselsättning.

Övergripande må/2014-2016

• ARKO-sa marhetsregion verkar för ett närmare och större samarbete
mellan ingående kommuner
• Fokus är att bidra till utvecklingen och tillväxten i regionen.

ARKO-regionen är ett attraktivt område för boende~ arbeteJ
kulturupplevelser och för besöksnäring/reiseliv

utbildning~
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Handlingsprogram 2014-2016.

Mål
Enligt stadgarna får verksamheten skall ARKO:s målsättning vara att stärka bosättningen och trivseln i
gränsområdet och skapa ökad sysselsättning. Med utgångspunkt i strategier och
samferdsel/infrastrukturplaner får Hedmark :fYlkeskommune, Glåmdal Regionråd och Region Värmland
beslutade årsmötet 2014 följande får åren 2014-2016:

strategi
Samferdsel!Infrastruktur
• Transporter och digital kommunikation.
Kompetens/Utbildning
• Kompetenslyft får både befolkning och näringsliv.
Hemsida/Face Book
• lättillgänglig information om ARKO:s verksamhet.

Verksamhetsplan
Samferdsel/lnfrastruktur- Transport
Mål: Väl fungerande och effektiva kommunikationslösningar över gränsen.
ARKO ska vara remissinstans vid planeringsbeslut inom infi·astruktursatsningar inom NTP både
nationellt och regionalt.
Aktuella infrastruktursatsningar i regionen är E16, RV 2/RV 61, jernbanen/järnvägen
Oslo/Kongsvinger-Karlstad/Stockholm, Solörbanen, Frylesdalsbanan samt gränstullplaceringar.
Medel:
• Lobbyverksamhet får ARKO:s politiker på nationell och regional nivå får snabbare utveckling
av samferdsel/infi·astrukturen i regionen.
• Arbeta får en gränsöverskridande transportplan.
• Arbeta får miljöbaserade samferdsel!infrastrukturlösningar.
• Årlig samferdsel/infi·astrukturkonferens/seminarium.
•
strategiska möten med aktuella myndigheter och organisationer.
• Faktablad med aktuella siffror om pendling och transporter över gränsen med både person- och
godstrafik.
• Arbeta får att tullstation etableras vid E16:s gränsövergång.
.. Arbeta får gränsöverskridande elnäts-nytijande får gränsnära boende/företag.

IKT/lnformationsteknikk
Mål
Effektivare och snabbare IKT-lösningar i regionen i samverkan mellan gränskommunema.
Medel
•
Samverkan mellan norska och svenska bredbandsansvariga inom gränskommunema.
•
Gränsöverskridande bredbandslösningar.

Kompetens/Utbildning
Mål
Högre kompetensnivå i hela ARK O-regionen.
Medel
• Erfarenhetsutbyte och samverkan utifrån behov, med Glåmdal Regionråd (kompetensgruppen).
• Samverkan med Höyskolen i Hedmark, Östlandsforskningen og Karlstad universitet
• Verka får gemensam utbildningssatsning inom ex sjukvård och administration
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