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Möte i Barents regionråd
Datum:
tisdagen den 8 november 2016 kl. 14:00
Plats:
Quality Hotel Luleå, Luleå, Sverige
Deltagare
Regionrådet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Andersson Magdalena
Helland Bente Knudsen
Kalinin Alexey
Korhonen Timo, ordförande
Kungurtsev Sergey
Nordlund Willfred
Ojala Heikki
Smirnov Yury
Vassvik Ragnhild
Österberg Sven-Erik

Västerbotten, Sverige
Troms, Norge (biträdande)
Arkhangelsk, Ryssland (biträdande)
Kajanaland, Finland
Nenets autonoma område, Ryssland (biträdande)
Nordland, Norge (biträdande)
Norra Österbotten, Finland (biträdande)
Murmansk, Ryssland (biträdande)
Finnmark, Norge (biträdande)
Norrbotten, Sverige

Observatörer till regionrådet
1.
2.
3.

Khomiuuk Domna
Marklund Roger
Hjälm Heli

Arbetsgruppen för urfolk
Samarbetsrådet for kristna kyrkor i Barentsregionen
Norra Karelen, Finland (biträdande)

Regionkommittén
1.
2.
3.
4.
5.

Bergström Mikael
Karlsen Markus
Malinen Pentti, ordförande
Saarela Sari
Thorgersen Lena

Västerbotten, Sverige
Finnmark, Norge
Kajanaland, Finland
Norrbotten, Sverige
Nordland, Norge

Fedorova Inna
Ellingjord Timme
Ivanov Alexey
Kokkonen Sunna
McAvennie Anastasia
Quist Laura
Varis Eira

BRYC
NBS
CSO (biträdande)
IBS, praktikant
Kajana Yrkeshögskolan
IBS
Norra Karelen, Finland

Andra
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sekretariat
1.
2.

Haapalainen Anni
Mustonen Minna (sekr.)

Kajanaland, Finland, praktikant
Kajanaland, Finland
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ÄRENDE BRC 11/2016 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING
Namnupprop och presentation av Regionrådets ledamöter. Presentation av förslag till
dagordning som har skickats till all ledamöter den 25.10.2016.
Förslag:
Dagordningen godkänns. Närvarande ledamöter registreras.
Beslut:
Ordförande Timo Korhonen öppnade mötet och höll ett kort öppningstal. De närvarande
antecknades enligt deltagarlistan på föregående sida. Det beslutades att behandla
ansökan om medlemskap från Norra Karelen som ett nytt ärende på dagordningen, vid
punkten 19/2016, övriga frågor.
BILAGA 1. Öppningstal av Timo Korhonen

ÄRENDE BRC 12/2016 GODKÄNNANDE AV PROTOKOLL
Det korrigerade protokollet från Regionrådsmöte den 31 maj 2016 i Kajana, Finland, har
skickats till alla ledamöter den 12 oktober tillsammans med dagordningen.
Förslag:
Protokoll från Regionrådsmöte den 31 maj 2016 i Kajana, Finland, godkänns.
Beslut:
Protokollet godkändes utan ändringar.
BILAGA 2. Protokoll från Regionrådsmöte den 31 maj 2016 i Kajana
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ÄRENDE BRC 13/2016 INFORMATION FRÅN REGIONRÅDETS OCH
REGIONKOMMITTÉNS ORDFÖRANDE
Timo Korhonen, regionrådets ordförande, och Pentti Malinen, regionkommitténs
ordförande, presenterar ordförandeskapets aktiviteter.
Förslag:
Antecknas för kännedom.
Beslut:
Timo Korhonen gav ordet till regionkommitténs ordförande Pentti Malinen, som
presenterade ordförandeskapets aktiviteter. Antecknades för kännedom.
BILAGA 3. Rapport från Kajanaland (PowerPoint-presentation)
ÄRENDE BRC 14/2016 INFORMATION FRÅN CSO
Alexey Ivanov, biträdande CSO-ordförande vid mötet, informerar.
Förslag:
Antecknas för kännedom.
Beslut:
Alexey Ivanov höll en presentation. Yury Smirnov berättade mer om affärsveckan i
Murmansk och påpekade att registreringen är fortfarande möjligt. Antecknades för
kännedom.
BILAGA 4. Rapport av CSO (PowerPoint-presentation)
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ÄRENDE BRC 15/2016 INFORMATION FRÅN IBS
Laura Quist från IBS informerar.
Förslag:
Antecknas för kännedom.
Rapport av IBS (Laura Quist):
Laura Quist presenterade sekretariatets arbete med betoning på de aktiviteter som inte
behandlats i tidigare tal. Några utdrag ur presentationen:
Det är aktuellt att utarbeta ett eget klimatprogram, och Barentsarbetsgrupper uppmanas
att kommentera utkastet. Nordiska ministerrådet lanserar tre nya finansiella
samarbetsprogram med Ryssland Ett av dem gäller miljöfrågor och kan vara ett bra
instrument att förverkliga klimatprogrammets mål. Ett annat gäller finansiering av socialoch hälsovårdssektorn och ett tredje är det så kallade Open Call-programmet.
I samband med den årliga NPA-konferensen i Island har man inlett en process för att
sammanföra program i den arktiska regionen, och att söka synergier. Finland kommer att
stå värd för en högnivå Arctic Stakeholder-forum under sommaren 2017.
Kommunikationsforskningsrapporten som utförts tidigare mellan Barents-arbetsgrupperna
bildar grunden för den konkreta utvecklingen. Förbättringsåtgärder har diskuterats för
första gången på CSO:s det senaste möte.
IBS:s webbsidor utvecklas hela tiden, bland annat vill man ta fram en ny flik gällande
finansieringen av Barentssamarbetet och att informera om aktuella ansökningsomgångar.
Arbetet med de regionala klimatstrategierna kommer att fortsätta och i detta sammanhang
ska ett nytt projekt inledas med den ledande partnern i Norrbotten.
Beslut:
Antecknades för kännedom.
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ÄRENDE BRC 16/2016 BRYC-AKTIVITETER OCH FINANSIERING UNDER DE
KOMMANDE ÅREN
BRYC har utarbetat ett regionalt ungdomsprogram "Våra utmaningar - vår framtid - Vårt
Barents" för åren 2017-2020.
I programmet definieras också den finansiella strukturen av regionalt ungdomssamarbete,
varigenom var och en av de åtta nordiska medlemsregionerna ska årligen betala 5 000
euro, som år 2016, till BRYC och de ryska regionerna kommer att betala kostnaden för var
och en av sina egna representanter.
Regionkommittén har behandlat saken i sitt möte den 8 november på förmiddagen.
Förslag:
Ungdomsprogrammet och den bifogade finansiella strukturen godkänns, med stöd av den
regionala kommitténs förslag av 8.11.2016.
Förslag av regionala kommittén:
Regionkommitténs ordförande Pentti Malinen presenterade förslaget som utarbetats av
regionkommittén. Enligt förslaget skulle Barents Regionråd godkänna programmet som
sådant och den finansiella strukturen för fyraårsperioden, eller åtminstone för två år.
Ungdomsrådet uppmuntras att ansöka om finansiering också från andra källor.
Beslut:
Barents Regionråd debatterade frågan. På trots av den nuvarande situationen, där till
exempel alla medlemsregioner ska gå igenom administrativa reformer, är det möjligt att
godkänna förslaget.
I protokollet antecknas också att Norra Österbotten godkänner det nämnda
finansieringsbeslutet, förutsatt att beslutet också fått formellt godkännande från
landskapsdirektören och att ungdomsrådet upprättar en ordentlig budget och rapporterar i
en form som revisoren finner acceptabel.
Under debatten, ställdes en fråga om hur och varför olika länder har en annan typ av
lösning på finansieringen av ungdomsverksamhet.
Regionrådet beslutade att godkänna ungdomsprogrammet 2017-2020 och godkänna den
finansiella strukturen för åren 2017-2018. Ungdomsrådet ska årligen rapportera till
regionkommittén och regionrådet utifrån ungdomsrådets nuvarande planer. Vid nästa möte
ska regionkommittén presentera ett förslag på en lösning av finansieringen för de olika
ländernas ungdomsverksamhet.
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BILAGA 5: Barents regionala ungdomsprogram för åren 2017-2020 med bilaga.
ÄRENDE BRC 17/2016 BARENTS FORUM I HELSINGFORS, FINLAND
Det finska arbets- och näringsministeriet och Kajanalands förbund har kommit överens om
ett samarbetsprojekt med s.k. IBA-finansiering för vintern 2016-2017. Projektet gäller
samarbete inom Barentsregionens finansieringsprogram och projekt. Arbetet är en naturlig
fortsättning på Utrikesministeriets utredning om Barentssamarbetets finansiering
"Financing of Barents Cooperation".
Inom ramen för projektet har det genomförts en webbundersökning gällande samarbete
kring program och projektorganisationer, befintliga hinder för ett sådant samarbete och
möjliga lösningar till dem, samt förslag på framtida samarbetsprojekt.
Resultaten av undersökningen är nu klara och kommer att behandlas och finslipas vid
Barents Forum www.barentsforum.com i Helsingfors den 8 december 2016. Det
sekundära målet är att skapa en plattform för strategiska partnerskap för genomförande av
samarbetsprojekt. Forumet riktas mot olika aktörer, intressenter och finansieringsprogram i
Barentssamarbetet.
Anastasia McAvennie från Kajana Yrkeshögskola presenterar undersökningsresultat och
evenemang
Förslag:
Antecknas för kännedom.
Beslut:
Anastasia McAvennie från Kajana Yrkeshögskola presenterade undersökningsresultat och
evenemang. Hörhoppningsvis många deltagare som möjligt från alla medlemsregioner
registrerar sig. Hittills finns det inte så många registrerade från Sverige och Norge.
Antecknades för kännedom.
BILAGA 6: Rapport av Anastasia McAvennie (PowerPoint-presentation)

8
Barents Regionråd, Luleå 8.11.2016

ÄRENDE BRC 18/2016 RAPPORTER FRÅN MEDLEMSREGIONER
Vid regionkommitténs (RC) videomöte den 16 februari 2016 beslutades man att be
regelbundna rapporter från regionala händelser samt synpunkter som är relevanta när det
gäller Barents regionala samarbete och dess utveckling.
De första rapporterna från medlemsregioner presenterades vid regionrådets möte i
Kajana, Finland den 31 maj 2016. Mötet i Luleå kommer att fortsätta med samma
rapporteringspraxis. Vi hoppas att kunna samla in rapporter från medlemsregioner på
förhand eller senast vid mötet i skriftlig form, i syfte att underlätta utarbetandet av
protokollet.
Förslag:
Ledamöter rapporterar (3-5 minuter per region) om de viktigaste aktiviteter och trender.
Rapporterna antecknas för kännedom och bifogas till protokollet.
Beslut:
De regionala representanterna berättade om aktuella nyheter i sina respektive regioner.
Rapporterna antecknas för kännedom och sammanfattningen bifogas till protokollet.
BILAGA 7: Rapporter från medlemsregioner (en sammanfattning bifogas till
protokollet)
ÄRENDE BRC 19/2016 ÖVRIGA FRÅGOR
a)
Roger Marklund berättar om den 20:e årliga ungdomsfestivalen “Youth Singing
Peace for the World” som hölls i Murmansk och i några andra städer på Kolahalvön i
september 2016.
Samarbetskommittén Kristna Kyrkor i Barentsregionen (SKKB) som gränsöverskridande
samarbete grundades 1996 och har gett upphov till en mängd gränsöverskridande
kontakter, seminarier och festivaler. Deltagarna är mycket nöjda med det välfungerande
"people to people"-samarbetet och letar efter potentiella finansieringskällor för att utveckla
ungdomssamarbetet.
Förslag:
Antecknas för kännedom.
Beslut:
Antecknades för kännedom.
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b)
Som ett nytt ärende på dagordningen behandlade mötet ansökan om medlemskap
från Norra Karelen.
Ordföranden konstaterade att Norra Karelens landskapsförbund har tidigare lämnat in en
ansökan om medlemskap. Vid föregående möte var de norska medlemmar inte färdiga att
godkänna ansökan och det beslutades att medlemsansökan ska behandlas vid regionala
rådets nästa möte.
Situationen har utvecklat sig efter att dagordningen för detta möte har sänts ut, de norska
medlemsregionerna har gett ett gemensamt, skriftligt utlåtande i frågan (bilaga 8).
Utlåtandet stödjer Norra Karelens medlemskap.
Regionkommittén har behandlat saken i sitt möte den 8 november på förmiddagen och
föreslår att godkänna Norra Karelens medlemskapsansökan och att behandla ansökan
som följer:
Det finns ingen referens i lagstadgade handlingar om hur medlemmar skall fatta beslut om
godkännande. Ordförande Timo Korhonen tolkar saken så att förmodligen har regionrådet
befogenheter att utse sina egna medlemmar för regionala samarbetet. Om det finns
administrativa problem och krav, tas saken om Norra Karelens medlemskap upp i
samband med ministerkonferensen för godkännande. Ordföranden konstaterade att Norra
Karelens ansökan on medlemskap ska godkännas och skall anmälas i CSO.
Beslut:
Norra Karelens medlemskapsansökan godkändes enhälligt och ärendet sändes vidare för
kännedom till CSO.
BILAGA 8: Utlåtande av norska medlemsregionerna
ÄRENDE BRC 20/2016 NÄSTA MÖTE
Ordföranden föreslår att följande möten ordnas i samband med Kirkeneskonferensen som
hålls den 8-9 februari 2017, till exempel den 7 februari 2017, varefter deltagarna kan välja
att stanna och delta i konferensen. Saken har varit uppe på regionkommitténs dagordning
den 8 november 2016.
Förslag:
Datum och plats för regionrådets nästa möte beslutas enligt förslag av regionkommittén.
Beslut:
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Regionkommitténs beslut har ändrats på grund av hotellsituationen i Kirkenes så att mötet
ska hållas den 15-16 mars 2017. Tiden passar dock inte flera medlemmar på grund av
olika överlappningar.
Man beslutade att föreslå en ny tid för mötet i samarbete mellan Kajanaland och Finnmark.
ÄRENDE BRC 21/2016 AVSLUTANDE AV MÖTE
Ordföranden förklarade mötet avslutat kl. 16:52.
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