Samarbeidsavtale
mellom

Region Värmland og Østfold fylkeskommune
1. Formålet med avtalen
Partene ønsker gjennom et samarbeid å bidra til felles regional utvikling og vekst gjennom utvalgte
prosjekter.
Gjennom samarbeidet ønsker partene å vektlegge prosjekter som begge parter er involvert i for å
sikre en best mulig gjennomføring av disse. Videre er det et mål med avtalen at folkevalgte,
administrasjon, universitets- og høgskolemiljøer, gymnasier/videregående skoler, forskningsmiljøer og
næringsliv i de to regionene opparbeider et kontaktnett og skaper felles møteplasser.

2. Avtalens innhold
Region Värmland og Østfold fylkeskommune har inngått en samarbeidsavtale som omfatter følgende
områder man ønsker å samarbeide om:
- Infrastruktur

- Kompetanseutvikling

- Næringsutvikling

- Kultur

- Folkehelse
- Opprettelse av møteplasser og kontaktnett mellom aktører i de to regionene
Felles interreg prosjekt, interreg prosjekter i regionen og samarbeidet Tilvekstkorridoren Oslo –
Stockholm vil være viktige samarbeidsinstrumenter.

3. Partenes innsats
Når det gjelder felles interreg prosjekt og andre interreg prosjekter, ligger finansiering og innsats
tilknyttet disse prosjektene innbakt i prosjektenes budsjett. Hvis det etableres et permanent
samarbeidsorgan i Tilvekstkorridoren, finansieres dette direkte fra den enkelte partner til
samarbeidsorganet. Ytterligere innsats vurderes underveis; både med hensyn på bevilgning av midler
og arrangering av seminarer/kontaktmesser.
Det arrangeres minst ett møte hvert år for politikere og administrasjon, annenhver gang i Østfold og
Region Värmland. Andre aktuelle parter fra regionene kan inviteres til disse møtene for å presentere
seg og for å skaffe kontakter og skape nettverk. Det arrangeres oppfølgingsmøter ved behov hvor
noen politikere og administrasjonen deltar. Administrative møter avholdes også etter behov.

4. Løpende vurdering
Det foretas en løpende vurdering av punktene i avtalen samt de pågående prosessene.
Prosjekteierne for de prosjektene som hører inn under samarbeidsavtalen rapporterer til sine
prosjekteiere samt at det informeres om prosjektene i de årlige møtene mellom Østfold og Region
Värmland.

5. Avtalens varighet
Avtalen gjelder for fire år i perioden 2008 til og med 2011 med mulighet for forlengelse.
Samarbeidsavtalen evalueres ved utgangen av avtaleperioden.
Karlstad/Sarpsborg 6. februar 2008
______________________________

__________________________

Tomas Riste, ordförande

Ole Haabeth, fylkesordfører

Region Värmland

Østfold fylkeskommune

