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Ny Givför det svensk-norska och nordiska samarbetet
Bakgrund
«Ny Giv» - ett samarbetsprojekt mellan Voksenåsen och Svensk-norska samarbetsfonden - har genom
ett antal konferenser och möten satt fokus på hur ett fördjupat svensk-norskt samarbete kan bli en motor i det nordiska samarbetet - något som i sin tur kan ge Norden ökat inflytande i EU.
Den demografiska utvecklingen i Europa och i de nordiska länderna kommer att innebära stora utmaningar inom en rad områden. Samarbete över landgränserna kan bli en del av lösningen. Det kan t.ex.
gälla områden inom välfärd, som hälsovård och arbetsliv, samt inom t.ex. infrastruktur, försvar/
säkerhet, miljö, forskning/innovation, bistånd, kultur/media, invandring/integration dvs områden där
respektive stat förvaltar ett stort ansvar men där gränser ofta skapar komplikationer inte minst för
näringslivet.
Målgrupper för konferenserna har varit politiker från Norge och Sverige både centralt och regionalt
men också från andra delar av Norden, byråkrater och ledare inom de berörda fokusområdene samt
företag, akademia och media.
Några fakta

Norge är Sveriges största exportmarknad - 5 milj. norrmän köper mer än 82 milj tyskar. Sverige är
Norges största exportmarknad när man ser bort från olja och gas. Det finns 2200 norska dotterbolag i
Sverige och 2500 svenska i Norge och det bor 90.000 svenskar i Norge och 35.000 norrmän i Sverige.
Norges BNP/invånare är 50% större än Sveriges.
Förutom den omfattande handeln så pågår det ett omfattande svensk-norskt samarbete inom snart sagt
alla områden som t.ex. forskning, media, försvar och kultur. Men samarbetet har inte alltid fungerat
smärtfritt. Särskilt uppmärksammade misslyckanden, har varit t.ex. Volvo-Norge affären, StorebrandSkandia, Telia-Telenor och uteblivna affärer om försvarsmateriell som Gripen, Ubåt A26, Nordic Helicopter och robotsystemet Archer. Men den omfattande handeln visar ju att detta är undantag – det
mesta går bra.

Det föreligger goda förutsättningar för ett fördjupat svenskt-norskt samarbete:
Vi har likheter i språk och kultur, politisk stabilitet och samsyn och den nordiska modellen. Vi har hög
utbildningsnivå, hög tillit och hög transparens. Vi har stora naturtillgångar en god miljö och förståelse
för behovet av omställning till ett hållbart samhälle. Vi har Europas längsta gemensamma landgräns –
och sen några år kanske en större ömsesidig beundran?
Program
Ny Giv projektet har prioriterat följande teman:
Försvars-och säkerhetspolitik, digitalisering, invandring/integration, infrastruktur, bistånd, mediepolitik, miljö/grönteknologi. Det samsvarar med de områden som Nordisk ministerråd prioriterar år 2017
nämligen grön omställning/energisamarbete (Ollila-rapporten), digitalisering, integrering, hälsa
(Könbergrapporten) och samarbete om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Ökat norsk-svenskt
samarbete kan bli en motor i det nordiska samarbetet och därmed ge Norden ökat inflytande i EU och
globalt.

Genomförda konferenser
Voksenåsen 7 maj 2015
Svensk-norska relationer under senare år –från storebror till tvillingbror?
Voksenåsen 60 år
Inledning vid Fr edsklockan–musik, flagghissning, högtidstal av de nordiska samarbetsministrarna
Elisabeth Aspaker och Kristina Persson. Kr ansnedläggning vid Söder manbysten, tal av
ordföranden i Polititroppenes veteranforening Thor Hofsbro
Konferensen inleddes med ett samtal mellan Björn Rosengren, ordf. Svensk-Norska Handelskammaren,
Alf-Ole Ask, jour nalist och Berit Rekaa, jour nalist. Moder ator var Marte Spurkland, jour nalist.
Därefter berättade Lars Engqvist, ordf. i Svensk-norska Samarbetsfonden om projektet «NY GIV».
Statsråd Kristina Persson talade om hur vi kan utnyttja samarbetspotentialen mellan de två mest
integrerade länderna i Europa.
Konsernsjef Olav Thon gav sina erfarenheter från
etablering av verksamhet i Sverige och Norge.
Därefter var det debatt: Hur och på vilka områden
kan/bör det norsk-svenska näringslivs-och arbetsmarknads-samarbetet utvecklas?
Deltagare var Vidar Helgesen, statsråd och EUminister, Tore Myhre, avd.dir., NHO, Caroline af
Ugglas, vVD, Svenskt När ingsliv, Stein Reegård,
sjeføkonom, LO Norge, Kristin Clemet, adm.dir.,
Civita samt Björn Rosengren.
Moderator: Björn Lindahl, journalist.
Antal deltagare: 90
I samband med konferensen öppnades utställningen ”Tidningstecknare” av Jørn Holme, Riksantikvar,
ledamot av Voksenåsens styrelse. Konstnärerna var tidningstecknarna Riber Hansson från Sverige och
Roar Hagen fr ån Nor ge.
Voksenåsen 4. nov. 2015
Försvars- och säkerhetspolitik – Nordefco 6 år.
Den 4. november 2009 undertecknades avtale tom ett nordiskt försvarssamarbete mellan fem nordiska
länder kallat NORDEFCO (Nordic Defense Cooperation). Avtalet kom till efter inledande kontakter
mellan försvarscheferna i Norge och Sverige inspirerade av bl.a. Stoltenbergrapporten, som
presenterades på Voksenåsen våren 2009.
Avtalet omfattar samarbete om materiell och operationer för att uppnå större kostnadseffektivitet. Positiva erfarenheter runt gemensamma övningar, utbildning, internationella insatser.
Tobias Billström, r iksdagens vice talman, inledde där efter pr esenterade Sverre Jervell Stoltenbergrapporten. Karl Engelbrektson,
generalmajor, presenterade tankarna bak NORDEFCO medan Juhani
Kaskeala, tidigar e finsk för svar schef talade om det svensk-finska
försvarssamarbetet. Sverre Diesen, tidigare norsk försvarschef
beskrev utvecklingen av det nordiska försvarssamarbetet i en spänd tid.
En debatt under rubriken «Vägen vidare för det nordiska försvarssamarbetet hade som deltagare: Tone Tingsgård, tidigare svensk riksdagsledamot(s), statssekreterarna Tore Hattrem och Øystein Bye, utrikesrespektive forsvarsdepartementet samt Thomas Blomqvist, finsk riksdagsledamot. Moderator var Kjell Dragnes, journalist

Stockholm 7-8 mars 2016
Invandring och integration - ”Sverige tillsammans”

Den svenska regeringen introducerade 2015 ett landsomfattande samråd mellan myndigheter och organisationer om invandring och integration under devisen ”Sverige tillsammans”. På Voksenåsens initiativ inbjöds representanter för ett antal norska myndigheter att delta i konferansen i Stockholm i regi
av Länsstyrelsen. Konferensen inleddes av statssekreterare Erik Nilsson, Arbetsmarknadsdepartementet och landshövdingen i Stockholms län Chris Heister. En rad myndigheter och organisationer presenterade sina arbeten med integration.
På kvällen innan konferansen møttes svenska och norska myndigheter till en arbetsmiddag.
Deltagare från norsk sida kom från Justisdepartmentet, Oslo Kommune, IMDi(Integrations og mangfoldsdirektoratet), Kommunenes sentralforbund, och Arbeids-og velferdsetaten(NAV).
Voksenåsen 30. mars 2016
Digitalisering i Norge ochSverige
Deltagare: Digitaliseringskommisionen(S) och Digitaliseringsrådet (N), VINNOVA, Kongsberggruppen, WASP, kommunaldepartementet, næringsdepartementet ca 60 personer.
Tema: Samarbetspotential inom utbildning, forskning, innovation och testbäddar
Den svenska digitaliseringskommisionen IT-politiska mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att
använda digitaliseringens möjligheter. Det norska digitaliseringsrådet skall hjälpa statliga verksamheter att lyckas med sina digitaliseringsprojekt. Både Sverige och Norge har studerat och delvis kopierat
det tyska initiativet «Industrie 4.0» - den 4:e industr iella r evolutionen - mekanisering, massproduktion, automatisering, robotisering.
Sverige lanserade i januari 2016 en nyindustrialiserings strategi
«Smart Industri». I Norge lanserade Kongsberg-gruppen projektet
«Norge 6.0» år 2015 bl.a. för att öka tillgången på testbäddar.Wallenbergstiftelsen lanserade 2015 sin största satsning
någonsin under namnet WASP –Wallenberg Autonomous System Project –grundforskning, utbildning, rekrytering och
mjukvaruutveckling för komplexa intelligenta system i autonom
samverkan med människor – en satsning om 1,8 miljarder SEK
över 10 år.
Föredragshållare:
Professor Jan Gulliksen, ordförande i Digitaliseringskommisionen.
Statssekreterare Paul Chaffey, kommunal-og moderniseringsdepartementet, Statssekreterare Dilek Ayhan, nær ings-og fiskeridepartementet, dir. Sven Ragnar Kristensen, Digitaliseringsrådet, dir. Cecilia
Sjöberg, VINNOVA, dir Even Aas, Kongsber g, pr ofessor Mille Milnert, WASP
Konferens-deltagarna pekade på möjligheter för ökat svenskt-norskt samarbete särskilt inom forskning
och innovation.
Antal deltagare: 45

Voksenåsen 8-9 juni 2016
Invandring och integration
Som uppföljning av konferensen”Sverige tillsammans” arrangerade Voksenåsen en konferens där tema
var erfarenhetsutväxling mellan Sverige och Norge om flyktingmottagning
och integrationsarbete med fokus på arbete och ensamkommande barn.
DemetriosPapademetrios, Migr ation Policy Institute inledde med en
keynote speech om flyktingkrisen i Europa. Därefter var det två föredrag om
integration i Canada och USA som kommenterades av Trygve Nordby, Oslo
Kommune.
Statssekreterare Erik Nilsson, Arbetsmarknadsdepartementet och hans norska kollega statsseretær Hanne Iversen, Justisdepartementet inledde om integrationsarbetet i Sverige och Norge.
Kristian Tronstad, NIBR gav en över sikt över for skningen om integr ation i Skandinavien. Två
flyktningar berättade om erfarenheter av integration i praktiken.
Dag 2 var det två sessioner, en om arbete och en om ensamkommande barn. Där deltog många representanter för myndigheter och organisationer. Antal deltagare: 110
Göteborg. 17 oktober 2016
Rundabordskonferens om infrastruktur: Järnvägen Oslo-Göteborg
Förberedelser till konferens i mars/april 2017. En lobbygrupp bestående av ordförandena i Norsk-Svenska
Handelkammaren i Stockholm (Björn Rosengren), Oslo (Harald Norvik) och Göteborg (Jan Andreasson)
bildades på initiativ av Voksenåsen och med stöd av Norsk-svensk handelskammer, Foreningen Norden,
Coinco och Göteborg-Oslo-samarbetet. Gruppen har bl.a. skrivit krönikor i Dagens Industri och GP.
Voksenåsen 29. november 2016
Nordiskt samarbete inom social innovation, integrering och nya finansieringsmodeller
Voksenåsen i samarbete med SoCentral arrangerade konferensen, som samlade ett 100-tal personer. De fick ta del av några av de många initiativ i Norden där sociala entreprenörer och innovatörer utvecklar nya lösningar på sociala och samhälleliga utmaningar. Ett 10-tal sociala innovatörer från Sverige, Norge och Danmark beskrev sina projekt. Från Finland kom en representant som berättade om Nordens första SIB(Social Impact Bonds) –en ny form för finansiering. I
två dialogpaneler diskuterades hur man bäst skall få till samarbete mellan
offentliga och privata
aktörer, hur man kan stimulera samarbete över nationsgränserna. Antal deltagare: 105

Voksenåsen 6. april 2017
Mediemångfald i Sverige och Norge
Den svenska Medieutredningen avlämnade sitt slutbetänkande den 7.
november 2016. Den norska medieutredningen avlämnade sin slutrapport den 1. mars 2017. Voksenåsen inbjöd till debatt mot bakgrund av dessa utredningar. Deltagare var förutom utredningarnas
ledare Anette Novak respektive Knut Olav Åmås politiker och medierepresentanter från Sverige och Norge. Antal deltagare 40

Voksenåsen april/maj 2017
Järnvägen Oslo-Stockholm och Oslo-Göteborg
Bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm respektive Oslo och Göteborg är något som många organisationer kämpar för. Voksenåsen genomförde i samarbete med några av dessa—Osloregionen, Østlandssamarbeidet, Norsk-Svensk Handelskammer, Göteborg/Oslo samarbetet m.fl.. en konferens om det
vidare arbetet i frågan.
Avsikten var att ge en översikt över utmaningarna i de bägge korridorerna och att dryfta möjliga strategier framöver. På svensk sida har man startat en s.k. Åtgärdsvalstudie för sträckan Stockholm-Oslo. Osloregionen liksom många andra instanser har skrivit till Samferdselsdepartementet att man önsker få med
en liknande studie – på norska en Konseptvalgutredning (KVU) - för sträckan Oslo-Göteborg i kommande Norsk Transport Plan 2018-2029.
I konferensen deltog politiker både centralt och i relevanta kommuner och fylkeskommuner samt representanter för myndigheter och
interesseorganisationer både
på svensk och norsk sida.
Efter konferansen skrev de
deltagande organisationerna
en gemensam resolution
som sändes till berörda
myndigheter i Sverige och
Norge. Insatserna före, under och efter konferensen torde ha bidragit till att Stortinget i juni 2017 beslöt
att en Konseptvalgutredning (KVU) för sträckan Oslo-Göteborg tas in i Nationell Transportplan för 20182029. Nu återstår att bearbeta den svenska Riksdagen om att göra motsvarande beslut på den svenska
NTP:n som skall fastställas år 2018.
Kommande konferens(er)
Voksenåsen 6-7 september 2017 – har flyttats till 6-7 mars 2018
Frivillighetens och kulturens roll i kommunernas integreringsarbete
Detta är en uppföljning av tidigare konferenser och möten om temat integrering. Denna
gången samlar vi ett antal kommuner från Sverige, Norge och Danmark för att utväxla
erfarenheter om integreringsarbete. Tanken är att detta kan bilda upptakten till en plattform för informationsutväxling mellan skandiaviska kommuner. Första mötets tema är
samarbete med civilsamhället – frivilliga organisationer och kulturlivet. Voksenåsen
samarbetar denna gång med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samt KS
(kommunenes Sentralorganisasjon) och med stöd från Nordiska ministerrådet och Letterstedska Föreningen.
Biståndssamarbete
Vi har haft flera möten/kontakter med de bägge utrikesdepartementen om tema ökad koordinering och
samarbete om bistånd särskilt mot bakgrund av press mot biståndsbudgeterna pga flyktingkrisen. Det har
varit försök att arrangera möte på statssekreterar-nivå, som har blivit flyttat ett par gånger. Nytt datum har
inte satts men temat torde fortfarande vara aktuellt.

Resultat/erfarenheter hittills
Våra konferenser har tagit upp centrala teman där potentialen för ett fördjupat samarbete Sverige-Norge
är stort. Genom konferanserna har det utväxlats ideer till nya satsningar och knutits värdefulla kontakter.
En kort sammanfattning av erfarenheter/resultat från våra satsningsområden:
Näringslivssamarbete: Arbetsgivarorganisationerna har ett fungerande samarbete om än inte så
omfattande. NHO och Svenskt Näringsliv har under 2015/2016 kört ett par konferanser i samverkan t.ex «Eierskapskonferansen» i Stockholm. Potentialen finns för att driva frågor av gemensamt intresse t.ex. beskattning, rekrytering, utbildning, hållbarhetsfrågor etc.
Arbetstagarorganisationerna har traditionellt en stark samverkan på nordiskt plan och varumärkeregistrerade t.ex. den nordiska modellen» för ett par år sedan i samband med ett stort nordisk
forskningsuppdrag.
Vår konferens pekade på en del av de potentialer som finns i ett tätare näringslivssamarbete särskilt inom forskning, utveckling inom avancerade teknologiområden som t.ex. nanoteknologi,
autonoma system, ren energi etc
Det nordiska försvarssamarbetet inom NORDEF CO är ett av de bäst fungerande nordiska samarbetena just nu. Det gäller inte minst formen på samarbetet – hur det är organiserat. Det kan stå
som förebild till andra nordiska samarbeten. Huvudsaken är att det är organiserat med rapportering direkt till politisk nivå i försvarsdepartementen. Samarbete på utbildnings- och inte minst på
operativ nivå fungerar bra. Mindre bra på samordning av materialanskaffning. Där finns en stor
potential. Uppföljningen av Stoltenbergrapporten kunde också med fördel intensifieras.
Digitalisering är ett starkt prioriterat område i alla utvecklade länder. Utvecklingen går väldigt
fort och betingar att företag och myndigheter är omställningsvilliga i högre grad än tidigare.
Många traditionella jobb försvinner, nya kommer till. Allt ifrån utbildning till forskning och företagande förändras. Sverige och Norge måste satsa mer för att hänga med i utvecklingen.
Det finns många områden där potentialen för fördjupat svensk-norskt samarbete inom digitalisering är stort. Det har t.ex. nyligen (under 2016) inletts samarbete om krypterad datakommunikation mellan säkerhetstjänsterna i Norden, samarbete om krypterad kommunikation mellan nödnäten i Sverige och Norge. Skattemyndigheterna i Norden samarbetar om att utveckla gemensamma plattformar, något som fler myndigheter i Sverige och Norge bör ta efter. Norska och svenska
staten borde t.ex. samordna insatser till stöd för näringsliv och forskning i Sverige och Norge om
utveckling av autonoma system samt testplattformar.
Invandring och integration blev ju särskilt uppmärksammat genom den stora vågen av invandrare
som kom 2015. Även om invandringen nu ligger på mycket lägre nivåer så kommer temat om
integration att fortsätta vara en ödesfråga. Å ena sidan behöver vi invandrare för att motverka
problemen med demografin dvs en stadigt större andel äldre. Å andra sidan måste vi lyckas med
integreringen så att en större andel än hittills av invandrare kommer tidigare i jobb.
Våra konferanser inom temat har knutit nya kontakter mellan norska och svenska myndigheter
och civila aktörer. Vår ambition är att Voksenåsen skall bli en plattform för möten mellan framför allt kommuner under kommande år för erfarenhetsutväxling och samarbeten.
Infrastruktur: När man ser på infrastrukturen mellan Sverige och Norge så kan man konstatera
att de öst-västliga förbindelserna aldrig har prioriterats. Nationsgränsen har utgjort ett effektivt
stopp för samarbete. Fortfarande är detta ett område med stor potential för förbättring. Infrastrukturen i Sverige och Norge (och Norden) borde på sikt ses under ett. Men till att börja med bör regeringarna i Sverige och Norge harmonisera utbyggnadsplanerna bättre så att Trafikverk och Veivesen /Jernbanedirektorat kan få uppdrag att göra upp gemensamma planer för den gränsöverskridande infrastrukturen. Vårt projekt pekar på järnvägsförbindelserna Oslo-Göteborg och OsloStockholm som aktuella projekt för samordning.

Efter konferansen skrev deltagande organisationer en gemensam resolution som sändes till berörda
myndigheter i Sverige och Norge. Insatserna före, under och efter konferensen torde ha bidragit till att
Stortinget i juni 2017 beslöt att en Konseptvalgutredning (KVU) för sträckan Oslo-Göteborg tas in i
Nationell Transportplan för 2018-2029. Nu återstår att bearbeta den svenska Riksdagen om att göra
motsvarande beslut på den svenska NTP:n som skall fastställas år 2018.

VOKSENÅSEN er Norges nasjonalgave til Sverige, gitt som takk for hjelpen under annen verdenskrig. Her
arbeides det med å styrke samholdet mellom svensker og nordmenn, nasjonalt og internasjonalt, gjennom
konferanser, seminarier, utstillinger, konserter mm.
SVENSK-NORSKA SAMARBETSFONDEN har som formål å fremme svensk-norsk samarbeid ved å virke for
gjensidig utveksling og informasjon om svenske og norske kultur– og samfunnsforhold.

