
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Årsrapport  
 Årsregnskap 

2019 

     
Med  

 

 
                                       
 
 
           

 
1.  
 

 

 



Årsrapport 2019 

2 

 

 

 

1. Grensekomiteens formål 
 

I vedtektene fra 1. juni 2012 heter det i §1: 

 
«Grensekomiteen Värmland-Østfold er et organ for løpende kontakt og samarbeid 
mellom de kommuner som inngår i grenseregionen. Grensekomiteens generelle 
oppgave er å fremme og aktivt medvirke til et samarbeid over grensen med særlig vekt 
på infrastruktur, informasjon og nedbygging av grensebarrierer. I tillegg er samarbeid 
innen helsevesen, næringsliv og kompetanse-utvikling prioriterte områder. Komiteen 
skal initiere, utrede og koordinere prosjekter som er av interesse for grense-
kommunene. Komiteen kan ellers ta opp oppgaver som den anser hensiktsmessig for 
et samarbeid i regionen.» 

 

2. Grensekomiteen medlemmer og geografiske område 
 

Komiteens geografiske virkeområde er aksen Oslo–Karlstad-Stockholm, med 
hovedvekt på kommuner i Østfold og Värmland. Kommuner i Akershus og Västra 
Götaland kan bli medlemmer etter søknad til styret. Grensekomiteen hadde i 
2018 følgende medlemmer: 
 
Norske 
medlemmer 

Innbyggere 
31.12.2017 

Innbyggere 
31.12.2018 

Innbyggere 
31.12.2019 

 Areal 
km2       

Aremark 1 399 1 357 1325 321 
Askim 15 810 15 865 15947   69 
Eidsberg 11 415 11 424 11545 236 
Rømskog 682 673 666 183 
Marker 3 567 3 592 3595 413 
Trøgstad 5 337 5 347 5391 205 
Skiptvet 3 831 3 797 3805 102 
Spydeberg 5 853 6 042 6224 142 
Hobøl 5 621 5 642 5685  141 
Våler 5471 5 593 5736 257 

Moss 32 588 32 726 33041    63 

SUM kommuner 91 574 92 058 92960 2 132 

Østfold fylke 295 421 297 520 300112        4 183 
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Svenske 
medlemmer 

Innbyggere 
31.12.2017 

Innbyggere 
31.12.2018 

Innbyggere 
31.12.2019 

 Areal 
km2              

Säffle 15 727 15 643 15 455 1 221 
Årjäng 9 948 10 011 10 070  1 420 
Grums 9 011 9 016 9 047    386 

Bengtsfors 9 905 9 486 9 750      889 

SUM kommuner 44 591 44 156 44 322 6 473 

Värmlands län    280 399 281 482 282 414 19 371 

 
 
 
VEKST I RIKET 
 

 31.12.2018 31.12.2019 Vekst Prosent 

Sverige 10 230 185        10 327 589 
                      

109 943  0,95 
Norge 5 328 212  5 367 580    39 368 0,74 

 

3. Årsmøte 2019 
Årsmøtet ble arrangert i Oslo, på Thon Hotel Slottsparken den 21. mai. Møtet la 
vekt på flere saker, herunder oppsummering og konklusjon på TENTacle 
prosjektet, Unionsleden og relaterte temaer. I stor grad knyttet til reiseliv og 
jernbane. Møtet vedtok en strategi for utvikling av grenseregionen i det sentrale 
Skandinavia i 5 punkter. Årsmøtet vedtok å melde Grensekomiteen inn i 
Innovation Circle Network for å videreføre et internasjonalt samarbeid med 
andre grenseregioner og kommuner i Nord-Europa. 

 

4. Grensekomiteens styre 
 
 I vedtektenes §2 heter det: 

«Styret skal bestå av 8 medlemmer som er ansvarlig for Grensekomiteens virksomhet, 

4 fra Norge og 4 fra Sverige. Leder har dobbeltstemme(utslagsröst).» 

På årsmøtet ble det valgt flere nye medlemmer og ny leder og nestleder. 

 

Medlem Styrerepresentant 

Bengtsfors kommune Per Jonsson ny leder (2019-2021) 

Askim kommune Thor Hals (nestleder 2019-2021) 

Østfold Fylkeskommune Trygve Westgård, erstattes av ny fra 
Viken Fylkeskommune fra 2020 

Marker kommune  Kjersti N. Nilsen (2019-2021) 
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Ble erstattet av Teodor Bye 

Våler kommune Reidar Kaabbel (2018-2020) 

Säffle kommun Bengt Enneby (2018-2020) 

Årjängs kommun Daniel Schützer (2019-2020) 

Ersättare/Vara-repr.  (for 1 år) 

NORGE: 
1. Eidsberg kommune 

 
Erik Unaas 

2. Moss kommune Bjørn Angell  

3. Rømskog kommune Tore-Håkon Ramberg 

4.Trøgstad kommune  Svend Saxe Frøshaug 

SVERIGE: 
1.Bengtsfors kommun 

 
Per Eriksson 

2.Grums kommun Birgit Sturesson 

3. Årjängs kommun Lars Gustavsson 

 
 

Styrets medlemmer har i forskjellige sammenhenger representert komiteen og det 
norsk-svenske samarbeidet. Styret hadde møte i Årjäng 26. mars og i Mysen 10. 
desember 2019. 
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5. Grensekomiteens arbeidsutvalg 
Det er vedtektsfestet at komiteen skal ha et arbeidsutvalg med ansvar for den løpende 
driften av komiteen som fra og med 2015 er registrert i det norske Enhetsregisteret 
som Foreningen Grensekomiteen Värmland-Østfold. I 2019 har AU hatt følgende 
sammensetning: 
Leder:   Per Jonsson 
Nestleder:  Thor Hals 
Sekretær:  Alf S. Johansen 
Arbeidsutvalget har ikke hatt formelle møter i 2019, men har kommunisert per 
telefon og epost for å avklare ulike saker.  

 

6. Andre politiske organer 
Nasjonale kontaktpersoner  

Sveriges Riksdag Gunilla Svantorp 

Det Norske Storting Stein Erik Lauvås 

Valberedning Sverige  

Bengtsfors kommun Stein Begby 

Grums kommun Birgit Sturesson 

Valgkomite Norge  

Rømskog kommune Kari Pettersen 

Moss kommune Bjørn Angell 

 
 

7. Grensekomiteens sekretariat 
 

Alf S. Johansen har vært sekretariatsleder for Grensekomiteen siden 2010. Regnskapsførere 
har vært Emil Skansen og Rashda Rehman i BDO Norge.  Revisor har vært Indre Østfold 
Kommunerevisjon ved Svend Harald Klavestad.  
 
Sekretariatets ressursbruk er timebasert etter nærmere avtalt timetall fra år til år. Det skal 
dekke administrative og faglige sekretariatsoppgaver og informasjonsarbeid, inklusive 
oppdatering av hjemmeside. Deltagelse på møter i regi av Nordisk temagruppe for 
«Sustainable cities and urban regions» kommer i tillegg. På større prosjekter hvor 
sekretariatet er direkte involvert, tas det ut lønn på prosjektet. I tillegg kjøpes eksterne 
tjenester fra andre etter behov. 

 

8. Grensekomiteens aktiviteter 2019 
 
Komiteen har arbeidet i henhold til vedtekter og handlingsplan 2019-2021 med 
målsettinger og budsjett som gjengis nedenfor. 
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Grensekomiteen var med som sponsor av Unionstravet på MomarkenSTOCKHOLM - 
GØTEBORG 

Målsettinger for 2019-2021 
Nordisk samarbeid 
1. Delta i det nordiske samarbeidsprogrammet og i de aktiviteter som initieres fra 

Nordisk Ministerråd, ut fra relevans, kapasitet og muligheter.  

 
Transport 
2. Visjonen om en ”grønn nordisk korridor” gjennom Østfold og Värmland skal holdes 

levende, hvor myndigheter, næringslivet, foreninger og institusjoner samarbeider 
om næring, utdanning, kultur, helse, idrett, opplevelser, transport, miljø, klima og 
energi. 
 

3. Presse på for å forsere E18 utbyggingen gjennom Akershus og Värmland (Töcksfors-
Valnäs), og forbedre kollektivtransporten langs E18.  
 

4. Arbeide for å få realisert et moderne nordisk jernbanenett, herunder en moderne 
jernbaneforbindelse Oslo-Stockholm og Oslo-Göteborg, med konkurransedyktige 
reisetider. 
 

5. TENTacle rapporten for Central Scandinavian Borderland legges til grunn for videre 
arbeid. 
 

Reiseliv og opplevelser 
6. Reiseliv skal stå sentralt i grensekomiteens arbeid med vekt på utvikling av 

opplevelser og grenselandets spesielle historie, herunder Unionsleden. Komiteen 
kan være med på nye Interreg-søknader som styrker dette arbeidet. 
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Informasjon 
7. Promotering av regionen gjennom bruk av Internett og andre media er viktig. 

Grensekomiteen ønsker å støtte prosjekter og initiativ for å fremme kunnskap og 
informasjon om regionen. 
 

Politikk og samarbeid 
8. Opprettholde gode kontakter mellom lokale/regionale myndigheter og offentlige 

institusjoner for å redusere grensehinder, forenkle samarbeid og bedre kunne 
utnytte felles ressurser og regionens potensiale.  
 

9. «Politikk i Grenseland» videreføres med sikte på å styrke kontakten og samarbeidet 
over grensen mellom politikere og politisk engasjerte med et spesielt fokus på 
neste generasjon. 

Følgende aktiviteter nevnes spesielt for 2019 
 
UNIONSLEDEN MOSS-KARLSTAD 
Prosjektet har hatt en jevn utvikling og det ble nedlagt et omfattende arbeid i å 
kartlegge framkommelighet og gjøre nødvendige endringer på den sykkelleden som 
ble foreslått i forposjektet, noe som resulterer i at leden blir vesentlig lengre, ettersom 
hovedleden nå også inkluderer Bengtsfors kommun.  
 
Prosjektgruppa har hatt flere møter, testsyklinger er gjennomført i alle kommuner. I 
styringsgruppa sitter det 2 politikere fra kommune, Erik Unaas og Per Jonsson. De 
andre representerer reiselivsaktører.  
 
Arbeidet med skiltplan ble gjennomført i 2018 og planen ble godkjent av Statens 
vegvesen. I 2019 ble skiltplan for Unionsleden Nord (den nordlige sykkelruten 
Spydeberg-Askim-Trøgstad-Ørje) utarbeidet og godkjent av Statens Vegvesen. 
 
Arbeidet har tatt mer tid enn beregnet og påvirket framdriften forøvrig. 
Interreg Norge/Sverige aksepterte en forlengelse av prosjektet til 31.12.2020. 
 
Ny kommunestruktur og endringer i ledens lengde både i Norge(med nordlig led) og 
Sverige medførte at en endret fordelingsnøkkel av kostnader må behandles på nytt, 
hvor man også tar hensyn til antall kilometer i den enkelte kommune. 
 
Til å videreføre arbeidet er flere andre prosjekter også involverte, i første rekke LET 
prosjektet og Leader, men det jobbes også med nye prosjektinitiativ. 
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TENTACLE 

TENTACLE prosjektet ble avsluttet i 2019, og har 
gjennomført en rekke internasjonale møter og 
konferanser, analyser og sluttlig forslag til 
utviklingsstrategi for det sentrale Skandinavia, 
med fokus på grenseområdet. Prosjektet ar fått 
betydelig mediaoppmerksomhet, med oppslag 
både i regionale, riksdekkende og internasjonale 
media. En evaluering av prosjektet ble utført av 
den skotske professoren Cliff Hague. I mars 2019 
var prosjektet med i panelet under en konferanse 
i Bryssel. Der ble strategien for Central 
Scandinavian Borderland presentert. Det ble også 
ført samtaler med Pat Cox (bildet), som er EUs 
koordinator av Scan-Med korridoren . 

 
Nordregios rapport om regionale virkninger av ny høyhastighetsbane Oslo-Stockholm 
ble også ferdigstilt og ble blant annet presentert i Malmø November 2019.  
 

Unionsleden Nord er en rute på ca. 

60 km fra Spydeberg til Askim over 

Solbergfoss, følge den gamle 

banevallen til Askim sentrum, videre 

til Mørkved følges hovedleden, før 

den vender nordover Tosebygdveien  

opp til Tosebygda og  over Mønster 

bru til Skjønhaug i Trøgstad. Videre 

til Havnås, forbi Basmo festning, 

Ydersbotn, Skislett og ned til Kallak, 

hvor den så følger hovedleden 

østover til Ørje og Riksgrensen. 



Årsrapport 2019 

9 

 

 

 

Prosjektet har også sett på utviklingen av de konvensjonelle bane-strukturene over 
grensen både Mysen-Arvika og Halden-Trollhättan.  

 
Det presses på fra ulike hold for få å re-innført hele aksen Oslo-Stockholm på TEN-T 
kartet. Både den svenske regjeringen og den norske regjeringen har gått inn for at 
aksen tas inn igjen ved neste TEN-T rullering, så man kan si å ha kommet godt stykke 
på vei for å oppnå et av prosjektets viktigste mål. Et viktig fokus har vært bedre 
transportsamarbeid i Norden. Her har grensekomiteene bidratt til å få Nordisk Råd 
mer aktivt med. I sin uttalelse fra Islandsmøtet i april 2018 kom Nordisk Råd med 15 
punkter som ble spilt inn til regjeringene. 
 
Dette førte blant annet til at Grensekomiteen Värmland-Østfold i oktober 2019 ble 
invitert til ELMIA i Jönköping for å presentere synspunkter og forslag på en konferanse 
om nordisk transportsamarbeid i regi av Nordisk Råd. Komiteen var også representert 
på Arendalsuka.   
 
Nordisk samarbeid 

Samarbeidet med Nordisk Ministerråd og de øvrige grensekomiteer er viktig og en 
forutsetning for den økonomiske støtten fra NMR. Nye rammekontrakter ble inngått 
fra og med 2018. Grensekomiteen deltok på den nordiske grensekonferansen i 
Örnskjöldsvik, september 2019, og på konferansen for Nordiske byer i Malmö i 
november. En av de sakene som der ble tatt opp var diskusjon rundt neste 
programperiode og hvordan arbeidsgruppene skal organiseres. 
 

E 18 

Arbeidet med E18 er ikke glemt, men 2019 ble et nytt «mellomår» uten de store 
framskrittene i påvente av mer bevilgninger.  Lobbyarbeidet må imidlertid fortsette, 
for å få en fullgod motorvei mellom Oslo og Stockholm, som også inkluderer stasjoner 
med ladeanlegg for elbiler og etterhvert kjøretøy med andre miljøvennlige 
energibærere, som hydrogen og biogass. Det neste store delprosjektet på norsk side er 
strekningen Retvet-Vinterbro. Det jobbes med å få dette inn i NTP 2022-2033. På 
svensk side er det strekningen Valnes-Töcksfors som har vært mest i fokus. 

9. Grensekomiteens økonomi 
Som det framgår nedenfor fikk komiteen i 2019 et negativt årsresultat på kroner  
160 649,28.  Grensekomiteen har en tilfredsstillende likviditet og en egenkapital på  
kroner 696 214 ved årets slutt. Foreningen har ingen gjeld ved utgangen av 2019. 
Styret mener at det gir godt grunnlag for fortsatt drift. 
 
Prosjekter utgjør mye av komiteens omsetning og har inntekter og utgifter ut fra 
prosjektenes egne budsjetter. Kommuner og regioner og andre eksterne kilder bidrar 
med egenandeler til prosjekter. Det samme gjør Nordisk Ministerråd. Driftsinntektene 
er relativt stabile på grunn av det årlige tilskuddet fra Nordisk Ministerråd.  Karlstad 



Årsrapport 2019 

10 

 

 

 

kommune besluttet å gå ut av Grensekomiteen fra 2019. Samtidig varslet Aurskog-
Høland at man vil gå inn fra 2020. 
 

PROSJEKTER 

PROSJEKTER Inntekter Utgifter Resultat 
Ordinær drift 999 797 992 065 3 809 
Netto finansutgifter  4 023  
Tentacle * 39 000 170 835 -131 835 
Unionsleden 700 360 695 065 5 295 
Nordiske Byer * 0 36 387 -36 387 
HH utredning  0 1 431 -1 431 

SUM 1 739 157 1 899 806 -160 649 
 

* Tentacle prosjektet ble mer omfattende enn planlagt i sluttfasen og gikk derfor utover 

budsjettrammen. For deltakelse i arbeidsgruppen Nordiske byer forventes en inntekt i 2020 på  

80 000 DKK, som dekker det meste av kostnaden ved å delta i arbeidet. Det planlegges nye nordiske 

arbeidsgrupper fra 2021. Mer detaljert regnskap for 2019 framgår av vedlegg 1 og 2. 

Forslag til beslutning: 

Styret legger årsrapporten og årsregnskapet fram for årsmøtet med følgende forslag til 
beslutning: 
1) Årsregnskapet for 2019 godkjennes. 
2) Årets resultat på kr. -160 649,00 belastes komiteens egenkapital. 
3) Komiteens arbeid har ingen negative konsekvenser for det ytre miljø og man 

arbeider etter anerkjente etiske normer og prinsipper og for likestilling. Faste 
medlemmer av styret er ved utløpet av året 7 menn. 1 kvinne er varamedlem og 
valgkomiteen består av 50% kvinner og menn. Styret vil arbeide videre med 
utgangspunkt i at det foreligger tilfredsstillende likviditet og egenkapital og dermed 
grunnlag for fortsatt drift. Komiteen har ingen fast ansatte, men kjøper tjenester til 
sekretariatet og andre tjenester. Midlertidige prosjektansettelser finner sted og er 
tidsavgrenset til prosjektets levetid. 

4) Revisors beretning for 2018-2019 tas til etterretning. 
5) Styret gis ansvarsfrihet for 2019. 

 
Grensekomiteen Värmland-Østfold 4. juni 2020 

 
 

Thor R. Hals       Per Jonsson Theodor Bye  Reidar Kaabbel 
 
 
 

Daniel Schützer Cecilie Agnalt      Tomas Nilsson          Bengt Enneby 
  



VEDLEGG 1 - RESULTATREGNSKAP 2019 
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VEDLEGG 2-BALANSEREGNSKAP 2019 

 
 

 



 


