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Møte i Barents regionråd
Dato: 24. mars 2015
Sted: Umeå, Sverige

PROGRAM
Innsjekking, «Stora Hotellet», Adresse: Storgatan 46, 903 26 Umeå, Sweden.
Telefon: +46 (0)90-77 88 70, E-mail: info@storahotelletumea.se
Plassering på kartet: https://goo.gl/maps/mAsoJ/.

Mandag, 23. mars 2015
Ankomst av møtedeltakere
17.45

Omvisning i gitarmuseum (adresse:Vasagatan 18-20, Umeå)

19.00

Uoffisiell middag (restaurant «Guitars», adresse Vasagatan 18-20, Umeå)

Tirsdag, 24. mars 2015
09.00 – 10.30

Barents regionkomiteéns møte
(Sted: koferansesal Väven, Storgatan 46 A)

10.35 – 11.00

Kaffepause

12.00 – 13.30

Lunsj

14.00 – 16.00

Barents regionrådets møte
(Sted: konferansesal Väven, Storgatan 46 A)

17.00 – 18.00

Møte mellom landshøvding i Västerbotten län, Magdalena Andersson og
Arkhangelsk fylkes viseguvernør for infrastrukturutvikling, Aleksej Alsufjev.

18.00

Offisiell middag for BRRs og BRKs deltakere på vegne av landshøvding i
Västerbotten län, Magdalena Andersson.
Sted: (residens til landshøvding i Västerbotten län, Storgatan 56)

Onsdag, 25. mars 2015
Avreise av møtedeltakere
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BARENTSREGIONEN

Deltakere
Regionrådet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Aleksej Alsufjev, fungerende BRRs leder
Marina Kovtun (ikke deltok)
Aleksandr Hudilainen (ikke deltok)
Vjatsjeslav Gajzer (ikke deltok)
Sergei Kungurtsev
Line Fusdahl
Hild-Marit Olsen
Runar Sjåstad (ikke deltok)
Magdalena Andersson
Sven-Erik Westerberg
Pauli Harju
Pentti Malinen
Mika Riile (ikke deltok)
Tatjana Egorova

Arkhangelsk, Russland
Murmansk, Russland
Karelia, Russland
Komi, Russland
Nenets autonomt område, Russland
Troms, Norge
Nordland, Norge
Finnmark, Norge
Västerbotten, Sverige
Norrbotten, Sverige
Oulu, Finland
Kainuu, Finland
Lappland, Finland
Urfolkgruppa

Observatører til regionrådet
15. Sergej Bebenin (ikke deltok)
16. Dag Hedin
17. Risto Poutiainen

Parlamentsforening i Nord-Vest Russland
Barents kirkeråd
Nord-Karelia, Finland

Regionkomitéen:
18. Aleksej Kalinin, leder for Regionkomiteen
19. Sergei Kungurtsev
20. Jurij Smirnov (ikke deltok)
21. Aleksej Tsvetkov (ikke deltok)
22. Evgenij Grigorjev (ikke deltok)
23. Lena Torgersen (ikke deltok)
24. Bente Knudsen Helland
25. Markus Karlsen (ikke deltok)
26. Mikael Bergström
27. Sari Roininen
28. Roman Gokkoev
29. Hannu Heikkinen (ikke deltok)
30. Raimo Holster (ikke deltok)

Arkhangelsk, Russland
Nenets autonomt område, Russland
Murmansk, Russland
Karelia, Russland
Komi, Russland
Nordland, Norge
Troms, Norge
Finnmark, Norge
Västerbotten, Sverige
Norrbotten, Sverige
Oulu, Finland
Kainuu, Finland
Lappland, Finland

Andre:
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

UD Finland, Leder for Embetsmannkommiteen
UD, Finland, spesial arbeidsgruppa
UD Norge, representant i Embetsmannkommiteen
UD Sverige, representant i Embetsmannkommiteen
Det Internationale Barentssekretariatet
Det Internationale Barentssekretariatet
Det Norske Barentssekretariatet
Leder for Barents senter, Finland

Marja-Leena Vuorenpää
Laura Quist
Finn Christian Nordli
Mikael Anzén

Tomas Hallberg
Jurij Nikiforov
Pia Svensgaard
Martti Hal

Sekretariat
39. Larisa Glazko

Barentsregionrådet, Umeå, 24. mars 2015

Arkhangelsk, Russland

4

Før møte hilser Magdalena Andersson, svensk landshøvding i Västerbotten län, alle
tilstedeværende og presenterer informasjon om Västerbotten län. Ved å fremheve særtrekk av
Västerbotten län og likheter med andre nordlige regioner utrykte landshøvding sikkerhet at
Barentssamarbeidet kan utvikles suksessfult og styrkes ved å løse felles oppgaver og bruke
enestående muligheter av hver region.
Aleksej Alsufjev, Arkhangelsk fylkes guvernør, ansvarlig for infrastrukturutvukling, takker
landshøvding M. Andersson for skikkelig innsats i utvikling av Barentssamerbeidet, mulighet for å
bli kjent med Västerbotten län, gjestfri mottakelse og hjelp med gjennomføring av Regionrådets
og komiteens møter i Umeå.
Pga endringer i arbeidsplanen til Arkhangelsk fylkes guvernør, Igor Orlov, ble
lederskapsplikter på møtet til 24. mars 2015 i Umeå overlatt til Arkhangelsk fylkes viseguvernør
Aleksej Alsufjev.
Aleksej Alsufjev, Regionrådets møteleder, foreslår å begynne møte.

Sak BRC 23/2015

Godkjenning av agenda

Presentasjon av Regionrådets deltakere.

Aleksej Alsufjev, presenterer agenda for Regionrådets møte og foreslår å vedta den, som den er.
Forslag til vedtak:
Agenda godkjennes uten endringer.
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Sak BRC 24/2015

Referat fra forrige møte

Aleksej Alsufjev, Barentsregionrådets møteleder, foreslår å vedta Referat fra møtet i Bodø den
20. november 2014.
Forslag til vedtak:
Referatet fra Regionrådets møte i Bodø den 20. november 2014 godkjennes i samsvar med
tillegg, som ble presentert tidligere.
VEDLEGG 1. Referatet fra møtet av BRR i Bodø fra 20. november 2014.
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Sak BRC 25/2015

Informasjon fra Regionrådets leder

Aleksej Alsufjev, Barentsregionrådets møteleder, rapporterer om hovede resultater av
interregionalt Barentssamarbeid og arbeid, som er gjennomført av ledende region i perioden fra
november 2014 til mars 2015.
Det er fremhevet at Barentssamarbeidetsmodell utvikles suksessfult og perfeksjoneres
allerede 23. år, på tross av vanskelige perioder i «stor politikk». Hovede oppgaver av
regionsamarbeid er utvikling av grenseforbindelser, flyrutenettverk, realisering av naturverntiltak
og økning av økonomisk samarbeidseffekt, styrke av nabovennlige forhold og
ungdomssamarbeid i Barentsregionen.
I løpet av nevnte periode ble Arkhangelsk stedet for møte av Barentsrådets forenet
miljøarbeidsgruppe og delgrupper; internasjonal konferanse «Økologisk og økonomisk samarbeid
i Barentsregionen: fra utfordringer til felles løsninger». Koordinering av arbeidet med regional
modell for klimastrategi fortsettes.
Særlige håp er forbindet med gjenopptakelse av Kolarctic programmet og Kolarctic kontor i
Arkhangelsk. Man har store forventninger fra anbefalinger fra Barentsrådets spesiell
arbeidsgruppe, som forsket finansmekanisme for Barentssamarbeidet.
Under diskusjon og implementering av planer innnen turismeutvikling i Barentsregionen ble
prosjektet for infrastrukturbygging for utvikling av grense cruise sjøruter i Barentsregionen
godkjent som mest betydningsfult. Nå etableres vilkår for organisering av sjøcruiser med besøk
av det arktiske strøk, grenseseilturer. I tillegg til dette lages programmet for to første ruter
Kirkenes-Arkhangelsk i 2017.
Til slutten 2015 i Arkhangelsk skal gjennomføres tre store internasjonale arrangementer,
hvor partnere fra Barentsregionen skal delta:
- årlig Arkhangelsk turistforum (28.-30. mai);
- Arkhangelsk internasjonal ungdomsforum «Komanda-29» (08.-12. juli);
- Arkhangelsk internasjonal forum for unge entreprenører (28.-30. november).
I avslutning utrykker Aleksej Alsufjev håp at regionsamarbeid skal være aktivt med det
formål å realisere mest mulig effektivt Barentsprogrammet for 2014-2018.
Forslag til vedtak:
Foredrag protokolleres.
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Sak BRC 26/2015

Informasjon fra Barentsregionkomiteens leder

Aleksej Kalinin, Leder for Regionkomiteen, rapporterer om gjennomførte arbeid, hvor han
fremhevet aktivt arbeid av regionale eksperter og koordinatorer i realisering av regionale
initiativer. Eksperter fra forenet arbeidsgrupper for ungdomssamarbeid, helse og sosiale
spørsmål, regionale arbeidsgrupper for miljø, turisme, transport og logistikk samarbeider mest
aktivt. En av prioriteter er etablering forutsetninger for snarest frornyelse av internasjonal regulær
flyrute Arkhangelsk – Murmansk – Tromsø.
Aleksej Kalinin informerer om resultater av deltakelse i møter av Program- og
Overvåkning-komiteer i Kolarctic-programmet 15.-16. Desember 2014 i Oslo. Sju søknader fra
Lappland, Murmansk og Arkhangelsk fylker, Nenets autonome åmrådet ble godkjent. Søknader
er inkludert i prosjektliste for neste behandling av Europakommisjonen. Det store
infrastrukturprosjekt, som er presentert av Arkhangelsk fylke, ”Infrastrukturetablering for utvikling
av grensesjøruter i Barentsregionen” har stor grenseeffekt. Det Norske Barentssekretariatet har
godkjent prosjektsøknad for å realisere jomfrutur. Norske eksperter og representanter for
Hurtigruten, som kom til Arkhangelsk, vurderte perspektiver for turistpotentialet i Arkhangelsk
fylke og Solovki øyene. Neste mål er framføring felles turistprodukt på russisk, norsk og
internasjonalt markeder. Gjenreise av virksomhet på Kolarctic-kontoret i Arkhangelsk skal bidra til
nye programprosjekter, samt innen grensesamarbeid og turisme.
Aleksej Kalinin informerer om deltakelse i mars 2015 i møte av Spesiell arbeidsgruppe for
finansmekanisme i Barentssamarbeidet, samt i møte av Barentsrådets embetsmannskomiteen i
Helsinki, hvor han presenterte hovedresultater av internasjonal økologisk og økonomisk
konferanse, som er gjennomført i Arkhangelsk 12. Mars 2015.
Leder for Regionkomiteen (Aleksej Kalinin) utrykte håp for aktiv deltakelse av partnere i
Barentssamarbeidet, og spesielt ungdommer i tre internasjonale forumer i Arkhangelsk i mai, juli
og november 2015.
Til slutt informerte Leder for Regionkomiteen Regionrådet om beslutning av
Regionkomiteens medlemmer å etablere foreløpig arbeidsgruppe for å lage utkast for Felles
erklæring av Regionrådets medlemmer til Barentsrådets ministermøte i Oulu (Finland) 15.
Oktober 2015. Arbeidsgruppe omfatter Regionkomiteens medlemmer fra Troms fylke (Norge),
Norrbotten (Sverige), Oulu (Finland) og ledende region (Arkhangelsk fylke, Russland). Utkast av
felles erklæring skal bli diskutert foreløpig på Regionkomiteens møte (videokonferanse) i
september 2015 og presentert til behandling av Barentsrådets embetsmannskomiteen.
Forslag til vedtak:
Foredrag protokolleres.
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Sak BRC 27/2015

Informasjon fra Embetsmannskomiteen (CSO)

Marja-Leena Vuorenpää, Barentsrådets embetsmannskomiteens(CSO)leder, informerer
om gjennomføring av to CSOs møter i perioden fra november 2014 til nåtid. På CSOs møte 16.17. desember 2014 i Rovaniemi ble foreløpig rapport om virksomhet av Spesiell Arbeidsgruppa
for finansmekanisme i Barentssamarbeidet hoved tema for diskusjon. Foredrag om virksomhet av
felles Barentsrådets arbeidsgrupper for miljø, høgutdannelse og forskning ble hørt. Representant
for Russlands UD i CSO ga kommentar i forhold til situasjon, som ikke gjorde mulig for noen
russiske urfolks representanter å delta i verdenskonferanse om urfolk, som ble organisert under
FNs ægide i New-York.
CSOs leder presenterte ny leder for Det Internasjonale Barentssekretariatet (IBS) Tomas
Hallberg, som begynte i ny stilling i midt januar 2015 og som byttet forrige IBSs leder Ari Siren.
Ordinært CSOs møte ble gjennomført 18.-19. mars 2015 i Helsinki. Administrative
spørsmål, som gjelder IBS, Russlands finanssikring og plikter i forhold til finansiering av
Barentssamarbeidets ungdomskontor (BYCO) i Murmansk ble behandlet. Det ble meldt om
forlengelse av arbeidskontrakt til Jurij Nikiforov til august 2016.
Regelmessighet av arbeidsmøter og godt arbeid av de fleste felles Barentsrådets
arbeidsgrupper ble fremhevet. Unntak er kun Felles energiarbeidsgruppa, som ikke har hatt møte
fra 2011. Likevel arbeidsgruppeleder (Norge) og medleder (Russland) har fortsatt kontakt med
medlemmer, og det er fortsatt et håp at den virksomhet skal bli fornyet.
CSOs leder (M.-L. Vuorenpää) melder om gjennomføring av en rekke aktiviteter før
avslutning av finsk lederskapsperioden i Barentsrådet i 2015:
- Internasjonal konferanse og økologisk utstilling («Cleantech») 7.-9. september 2015 i
Helsinki;
- Skogsforum (samt med fornybare energikilder som tema) i slutten av september i
Joensuu;
- Transportforum (samt tema for transportveikart og dets prioriteter) i slutten av september i
Rovaniemi;
- felles søk- og redningsøvelser i Barentsregionen 28. september – 2. oktober i Kittilä;
- Barents parlamentskonferanse 28.-30. september i Helsinki;
- møte «Næringspartnerskap i Barentsregionen» 15. oktober i Oulu.
I slutt, Marja-Leena Vuorenpää melder at Finlands UD begynte å forberede seg til
Barentsrådets ministermøte den 14.-15. oktober 2015 i Oulu hvor utentiksministrer i
Barentsregionen skal delta. Programmet inkluderer felles middag 14. oktober og ministermøte
morgen 15. oktober. Invitasjoner til Regionrådets og Regionkomiteens medlemmer skal sendes i
juli-august 2015.
Forslag til vedtak:
Foredraget protokolleres.
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Sak BRC 28/2015

Informasjon fra Det Internasjonale Barentssekretariatet (IBS)

Tomas Hallberg, IBSs leder, holder foredrag om begynnelse av sitt arbeid i Det
Internasjonale Barentsserkretariatet og deltakelse i en rekke av internasjonale konferanser i
Barentsregionen, nemlig «Arctic Frontiers» i Tromsø, «Stabil utvikling i mineralutvinning i Arktis» i
Stokholm (spesiell interesse ble vist til diskusjon med deltakelse av urfolk), Kirkeneskonferanse
med deltakelse av Barentsrådets utenriksministrer, og i økologisk-økonomisk konferanse i
Arkhangelsk 12. mars 2015, i møte av spesiell arbeidsgruppe for finansmekanisme for
Barentsamarbeidet og i CSOs møte i Helsinki. Kontakter med Det Arktiske Rådet vedlikeholdes.
I Stokholm ble det gjennomført arbeidsmøte med sekretariatsleder for Baltisk råd (CBSS).
Det ble diskutert praktiske og strukturelle spørsmål, informasjon og samfunnskontakt og
prosjektfinansiering. CBSS deltok i rundspørring, som ble gjennomført av Spesiell arbeidsgruppa
for finansmekanisme og stilte sine forslag.
Sammen med Det Norske Barentssekretariatet ble det organisert presentasjon om
grensesamarbeid i Barentsregionen for delegasjon fra Europaparlamentet. I presentasjonen
deltok den norske generalkonsul i Murmansk, fylkesordfører i Finnmark og representant for det
norske selskapet Statoil.
Det ble gjennomført arbeidsmøte med representanter for Det Arktiske senter i Rovaniemi,
hvor det ble diskutert varianter for modernisering av kommunikasjonssystem og oppbygging av
webside til Det Internasjonale Barentssekretariatet. Søksystemet i webside ble godkjent som
effektiv.
Under besøket til Arkhangelsk ble det organisert presentasjon av biologisk, landskaps og
kulturell og historisk mangfoldiget av Solovkiøyene, hvor to representanter for IBS deltok. Etter
besøket til det vidunderlige stedet, utrykker leder for IBS felles ønske å gjennomføre ett av CSOs
møter på Solovki i sommer under Russlands lederskap i Barentsrådet i 2015 – 2017.
Forslag til vedtak:
Foredraget protokolleres.
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Sak BRC 29/2015
Hovedresultater av internasjonal konferanse i Arkhangelsk:
Økologisk og økonomisk samarbeid i Barentsregionen – fra problemer til løsninger
Ved å presentere resultater av økologisk og økonomisk konferanse, som ble gjennomført i
Arkhangelsk 12.-13. mars 2015 understreket Aleksej Alsufjev, Regionrådets ledermøte, at det er
tredje programinitiativ til Arkhangelsk fylke under regionalt lederskap.
Plenarmøte «Stabil utvikling av landene i Barentsregionen uten økologisk tap» og 5
tematiske diskusjoner ble gjennomført med 150 russiske og utenlandske deltakere, av dem er det
27 utenlandske deltakere. I konferansen deltok representanter for Russlands og Finlands UD,
Det Norske Barentssekretariatet, Det Internasjonale Barentssekretariatet, Norske honorært
konsulat i Arkhangelsk, forskere fra Det Russiske Vitenskapsakademi, leder for Klimaprogram
ved Verdens Naturfond i Russland, ledende russiske, utenlandske og regionale eksperter,
businessrepresentanter og frivillige økologiske organisasjoner.
På de fem diskusjonsplasser ble det diskutert følgende spørsmål:
1. Modernisering av bolig og kommunal drift, vannforsyning og avledningsanlegg,
kommunal avfallhåndtering. Hovedresultat av diskusjon: det er fremhevet suksessful erfaring av
skandinaviske land og Sankt-Petersburg, deres tverrfaglig tilnærming til problemløsning av
foredling og utnytting av kommunal fast avfall. Det ble diskutert spørsmål angående
territorialskjemaer og kommunale programmer for avfallhåndtering.
2. Vern av biologsik og landskap mangfoldighet i Barentsregionen. Presentasjon av temaet
ble avholdt i Solovetskij museum og reservat den 13. mars. Hovedresultat for avtaler: å
aktivisere erfaringutveksling innen etablering reservater med tillatt tradisjonell naturbruk i
Barentsregionen, å utveksle med erfaring i enkelte utarbeidet programmer innen skogvern i
Barentsregionen.
3. Tiltak for å unngå klimagassutslipp og tilpassning til konsekvenser av klimaendringer i
Barentsregionen. Sluttresolusjon:
- å fortsette arbeid med regional klimastrategi for russisk sektor i Barentregionen med bruk
av forskning- og ressurspotentialet til Arkhangelsk fylke i samsvar med Tiltakplan, som er
godkjent av Barents Regionrådets møte i Arkhangelsk 12. mars 2014;
- å bidra til godkjenning av Arkhangelsk fylke som første region med
stimuleringsmekanisme for prosjekter for klimagassreduksjon, å kartlegge klimagassutslippi
Arkhangelsk oblast;
- å fremheve høg potential av perspektiver for bruk av ikke-tradisjonelle energikilder,
samt sol- og vindenergi i Barentsregionen.
4. Økologisk utdannelse og opplysning, ungdomsprosjekter innen økologi. Hovedresultat
av diskusjon: det er fremhevet høge resultater av stort internasjonalt prosjekt ”Flytende
universitet” med deltakelse av Det Nordlige (Arktiske) Føderale universitetet, andre russiske og
utenlandske universiteter på forskningsbåt ”Professor Moltsjanov” for å forske arktisk område.
Det er laget planer for å etablere effektivt system for økologisk utdannelse og
opplysningsprogrammer for barn og ungdommer i Barentsregionen.
5. Samarbeid for å unngå og elimenere konsekvenser av tekniske og naturkatastrofer i
Barentsregionen. Stor interesse ble vist til demonstrasjon av gassanalyseanlegg, som brukes av
Arkhangelsk fylkes redningstjeneste. Hovedresultat av diskusjon: det ble foreslått å etablere
Sentralisert automatisk system for å få og bearbeide informasjon om ulykker med farlige kjemiske
stoff i Barentsregionen. Det ble fremhevet suksessfull erfaring av prosjektet MARPART (Maritim
beredskap og flernasjonalt partnerskap i nordområdene) med deltakelse av forskere fra Det
Nordlige Arktiske Føderale universitetet (NARFU, Arkhangelsk).
I slutt fremhevet Aleksej Alsufjev at konferanseresultater gir håp for fortsettelse av aktiv
samhandling av alle Barentsregionens arbeidsorganer for å etablere gode vilkår for praktisk
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implementering av forslag fra deltakere i økologisk og økonomisk konferanse, som ble
gjennomført i Arkhangelsk.
Forslag til vedtak:
Foredraget protokolleres.
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Sak BRC 30/2015

Fremtidens regulær flyrutenettverk i Barentsregionen

Aleksej Alsufjev, leder for Regionrådets møte, informerer om foreløpig situasjon i
utvikling av regulær flyrutenettverk i Barentsregionen.
Regulær flyging Arkhangelsk-Murmansk-Tromsø ble gjennomført av flyselskapet OAO
Pskovavia med fly An-24 to ganger i uka. Foreløpig stopp av den flygingen fra oktober 2014
skjedde først og fremst pga forhold mellom flyselskaper ZAO Nordavia – regional avialines og
OAO Pskovavia ikke er regulert. Etter informasjon, som ble fått fra representanter for OAO
Pskovavia, fornyelse av denne flygingen planlegges til begynnelse av juni 2015, siden alle
tillatelser fra Russlands og Norges flymyndigheter ble fått.
Likevel, problemet med å bytte fly An-24 med mer moderne og økonomisk fly med 50
seter. Arkhangelsk fylkes regjering sammen med Arkhangelsk interregional territorialt flydirektorat
fortsetter å lete etter flyselskaper med moderne fly på denne rute.
Vanskelig økonomisk situasjon, leasingøkning og betaling for teknisk flyservice skaper
vansker for å få nye selskaper med på flytransportmarked. I slike vilkår planlegger flyselskaper
veldig forsiktig sitt program, og hvis det er mulig de prøver å unngå finansrisiko ved å foretrekke
ruter, som gir stabil profitt.
I samsvar med statistikken, passasjerstrøm i ruter Murmansk - Tromsø og Arkhangelsk –
Tromsø er lite intensiv, gjennomsnitt er det ikke over 30% passasjerer på flyet, slik at denne rute
ikke er kommersielt lønnsom.
En av problemløsninger er sikring av statlige garantier til flyselskap, bl.a.
tilskuddmekanismer til spesielt betydningsfull internasjonale flyruter. Flyrute Arkhangelsk –
Murmansk – Tromsø hører til de uten noen tvil. På alle interesserte nivåer undersøkes mulighet
for slike tilskudd.
Fornyelse av regulære passasjerflyginger Arkhangelsk – Murmansk – Tromsø og
organisering av passende stopper med flyginger Syktyvkar – Kotlas – Arkhangelsk og Tromsø –
Luleå – Oulu skal sikre full flydekning i Barentsregionen.

Forslag til vedtak:
Foredraget protokolleres.
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Sak BRC 31/2015
Informasjon om virksomhet
finansmekanisme for Barentssamarbeidet

av

Spesiell

arbeidsgruppa

for

Finlands representant for UD Laura Quist informerer om arbeidsresultater av Spesiell
arbeidsgruppe for finansmekanisme for Barentssamarbeidet. Beslutning om etablering av
arbeidsgruppa ble godkjent under norsk lederskap i Barentsrådet på Ministermøte i Tromsø i
oktober 2013. Etter overføring av lederskap i Barentsrådet, arbeider gruppa under Finlands UDs
ægide.
Den består av representanter for Syssesetting- og økonomiministeriet (Finland), Ministeriet
for lokalt selvstyre og modernisering (Finland), Sveriges UD, Russlands UD, Russlands
finansministeriet, Arkhangelsk fylkes finansministeriet (Russland), Vnesjekonombank (Russland),
Det internasjonale barentssekretariatet og Den europeiske utenrikstjeneste (European Union
External Action Service). Arbeidsgruppas mandat er fra desember 2013.
Eksisterende
finanskilder,
behov
og
mangel
i
midler
i
multilateralt
Barentsprosjektsamarbeidet ble vurdert for siste år. I februar 2014 ble det vedtatt arbeidsprogram
for 2014-2015 og diskutert arbeidsmetoder.
I mars 2014 ble det sendt søknader til Den europeiske union og Barentsregionen om
muligheter for nasjonal finansiering av Barentsamarbeidet. Det ble gjennomført tematisk
rundspørring, hvor medlemmer fra Regionkomiteen, mellomstatlige, forenet og regionale
Barentsrådets arbeidsgrupper deltok. I desember 2014 ble det gjennomført webrundspørring
hvor frivillige og andre foreninger av sivilsamfunnet deltok, samt urfolkforeninger. I samfunns
behandling deltok representanter for internasjonale finansinstitutter, organisasjoner av regionalt
samarbeid, Den nordlige dimensjons partnerskap, programmer av EU og sivilsamfunnet.
Blant internasjonale finansinstitutter, som deltok i diskusjon: Europeisk rekontruksjons- og
utviklingsbank (EBRD), Europeisk investeringsbank (EIB), Nordlig investeringsbank (NIB),
Nordlig økologisk finanskorporasjon (NEFCO), Vnesjekonombank (Russland). Deres konklusjon:
finansiering er tilgjengjelig for Barentssamarbeidet, men problemer er med identifisering og
realisering av rentable prosjekter. I forbindelse med dette teknisk hjelp skulle spille nøkkelrolle.
Etter informasjon fra Den nordlige dimensjons partnerskap og Det nordlige dimensjons
institutt har Den nordlige dimensjons økologisk partnerskap (NDEP) og Den nordlige dimensjons
partnerskap for transport og logistikk (NDPTL) har egne fond av økonomisk støtte for å
akkumulere midler for finansiering av prosjekter i Barentsregionen.
Arktisk råd, Baltisk råd og Nordisk ministerråd presenterte informasjon om sin erfaring og
nye finansmekanismer. Deres verktøy for prosjektfinansiering gjør mulig å vurdere
prosjektresultater tidlig.
Blant EUs programmer ble behandlet Kolarctic og Karelia grenseprogrammer, Interreg –
Østersjøens region og Nordlig periferi, Interreg – Nord og Arktisk program. Det ble presentert
informasjon om muligheter å få startinvesteringer i rammer av EUs strategier for
Østersjøensregion. Konklusjon: det er tilgjengjelig mange EUs finansverktøy, men EUs
gjennomsnittstøtte (600 000 – 2 000 000 Euro) er relativt høy for søkere fra Barentsregionen.
Fra synspunkt av representanter for frivillige organisasjoner til urfolk i Lappland, Finland og
frivillige organisasjoner fra Arkhangelsk (Forening Sever og Senter for sosiale teknologier
Garant) finnes det behov i finansiering av mindre prosjekter (10 000 – 20 000 Euro).
Neste stadium i arbeidet av Spesiell arbeidsgruppa er forberedelse av utkast for
Sluttrapport. Sammen med anbefalinger denne rapporten skal bli presentert på CSOs møte i
september 2015.

Forslag til vedtak:
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Foredraget protokolleres.
Sak BRC 32/2015

Annet

Andre saker ble ikke diskutert.

Sak BRC 33/2015

Neste møte

Aleksej Alsufjev, Regionrådets møteleder, foreslår å diskutere følgende datoer; 13. oktober
2015 for Regionkomiteens møte og 14. oktober 2015 for Regionrådets møte. Begge møter
gjennomføres på terskelen til 15. ministermøte med deltakelse av utenriksministrer i
Barentsrådet, som skal være 15. oktober 2015 i Oulu (Finland).

Datoer for Regionkomiteens og Regionrådets møter er vedtatt.
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