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Invitasjon fra Uddevalla kommune om deltakelse i Interreg forprosjekt
Innstillingssak.
Medsaksbehandlere:
Kommunedirektørens innstilling:
Saken legges fram for Nedre Glomma regionråd for drøfting.
Vedlegg:
Invitationsbrev Sarpsborg kommun om samverkan regionutveckling, datert 28.1.2019
Uddevalla kommune sin søknad om deltakelse i Interreg forprosjekt, datert 11.2.2019
Sammendrag:
Sarpsborg kommune mottok den 28. januar 2019 en invitasjon fra Uddevalla kommune til et
samarbeid om et Interreg forprosjekt som skal omhandle transportkorridoren mellom
København, Gøteborg og Oslo. Formålet med forprosjektet er å få frem et underlag for et
Interreg hovedprosjekt gjennom analyser av dagens situasjon og en samfunnsøkonomisk
analyse, samt å etablere et partnerskap på norsk og svensk side til hovedprosjektet.
Ordfører orienterte om invitasjonen i Formannskapet 14. februar. Formannskapet besluttet at
kommunedirektøren får i oppdrag å undersøke nærmere med samarbeidspartnere i regionen
hvordan de ser på initiativet fra Uddevalla. Ordføreren fikk videre fullmakt til å signere en
eventuell søknad om deltakelse i forprosjektet dersom samarbeidspartnerne stiller seg
positive til dette.
Saken legges frem for Nedre Glomma regionråd for drøfting.
Utredning:
Sarpsborg kommune mottok den 28. januar 2019 en invitasjon fra Uddevalla kommune til et
samarbeid om et Interreg forprosjekt. En anledning til dette initiativet er at Interreg Øresund –
Kattegat – Skagerak programmet har invitert kommuner til å gjennomføre forprosjekter som
kan styrke transportkorridoren mellom København, Gøteborg og Oslo. Uddevalla skriver i sin
invitasjon at de gjennom et slikt forprosjekt ønsker at kommunene mellom de store byene får
mer kunnskap og et tettere samarbeid fremover for å finne gode løsninger på hvordan man
kan avlaste transporten på veiene.
Representanter fra Uddevalla kommune besøkte Sarpsborg kommune fredag den 8. februar.
På møtet gikk de nærmere gjennom sine planer for forprosjektet og et mulig hovedprosjekt.
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De ba om en rask avklaring fra Sarpsborg kommune om eventuell deltagelse i forprosjektet,
da de ønsket å sende inn forprosjektsøknaden til Interreg programmet senest 15. februar
2019.
Formålet med forprosjektet er å få frem et underlag for et Interreg hovedprosjekt gjennom
analyser av dagens situasjon og en samfunnsøkonomisk analyse, samt å etablere et
partnerskap på norsk og svensk side til hovedprosjektet. Forprosjektets mål er å etablere et
felles syn på hvordan regionen Bohuslän – Østfold kan styrkes gjennom utvikling av
transportkorridoren i regionen.
Uddevalla kommune har jobbet med prosjektideen en god stund og har forankret
forprosjektet med 9 av sine nabokommuner. Sarpsborg kommune har, med bakgrunn i den
korte tiden som er gått siden invitasjonen ble mottatt og møtet med Uddevalla kommune ble
avholdt i februar, ikke fått anledning til å forankre prosjektideen med samarbeidspartnere i
Bypakke-samarbeidet eller andre relevante aktører for et slikt prosjekt.
Kommunedirektøren fant invitasjonen og innretningen på forprosjektet interessant, men ville
meddele Uddevalla kommune at det ikke da var aktuelt for Sarpsborg kommune å stille seg
bak en søknad som skulle sendes innen 15. februar 2019. Årsaken til dette er manglende tid
til vurdering av prosjektet, forankring hos samarbeidspartnere og planlegging av en eventuell
deltagelse. Imidlertid kunne det være aktuelt for kommunen å være med på en søknad på et
senere tidspunkt. Kommunedirektøren ville jobbe videre med forankring av prosjektideen i
Regionrådet, med Østfold fylkeskommune og med Svinesundskomiteen.
Ordføreren og kommunedirektøren orienterte om forespørsel fra Uddevalla kommune om
deltakelse i Interreg forprosjekt i Formannskapet 14. februar. Følgende er protokollert:
«Ordføreren og kommunedirektøren orienterte om notat (19/01177-1) sendt Formannskapet i
dag vedr. forespørsel fra Uddevalla kommune om deltakelse i Interreg forprosjekt vedr.
styrking av transportkorridoren mellom København, Gøteborg og Oslo.
Formannskapet besluttet at kommunedirektøren får i oppdrag å undersøke nærmere med
våre samarbeidspartnere i regionen hvordan de ser på initiativet fra Uddevalla. Dersom vi får
positive signaler fra disse, har ordføreren fullmakt til å signere søknaden om deltakelse i
forprosjektet. Dersom konklusjonen er motsatt, takker vi nei til deltakelse. Formannskapet
orienteres om utfallet.»
På bakgrunn av dette legger kommunedirektøren saken frem til drøfting i Nedre Glomma
regionråd.
For mer informasjon om innholdet i det planlagte forprosjektet vises det til invitasjonsbrev
som er vedlagt saken.
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse:
Økonomi:
Uddevalla kommune har budsjettert med 100 000 Euro til forprosjektet på svensk side,
inkludert lønnskostnader til medarbeidere som skal jobbe med prosjektet. Budsjettet
finansieres med 50 000 Euro i medfinansiering fra Uddevalla kommune i form av
egeninnsats og 50 000 Euro fra EU. Det må påregnes egeninnsats også fra kommunene i
Nedre Glomma regionråd ved en deltakelse i forprosjektet, og det må være en finansiering
på norsk side tilsvarende finansieringen fra EU.
Miljø:
Ingen vesentlige konsekvenser.
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Folkehelse:
Ingen vesentlige konsekvenser.
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