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MØTETS SAKSLISTE
SAK BRR 11/2019 ÅPNING AV MØTET
Fungerende leder i Barents regionråd Tarjei Jensen Bech åpnet møtet. Ordstyrer ønsket deltakere
velkommen, presenterte seg og forklarte at Ragnhild Vassvik ikke kunne delta på grunn av
kommunestyre – og fylkestingsvalg nylig hadde funnet sted.
Opprop ble foretatt ved at deltakere presenterte seg.
SAK BRR 12/2018 GODKJENNING AV SAKSLISTE
Vedtak: Rådet ble informert om rokkeringer i sakslisten og at annonsering av vinnere av Barents
fotokonkurranse «ungdom i Barents» er satt opp som egen sak. Sakslisten av 16.09.2019 ble
godkjent.
Vedlegg 1. Utkast til Saksliste for Barents regionrådets møte av 16.09.2019
SAK BRR 13/2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DET FORRIGE MØTE

Vedtak: Protokoll fra møtet i BRR i Tromsø 3. april 2019 ble godkjent uten endringer.
Vedlegg 2. Protokoll fra møtet i BRR i Tromsø 3. april 2019
SAK BRR 14/2019 RAPPORT FRA LEDER I BARENTS REGIONRÅD, FINNMARK
Fungerende leder i Barents regionråd Tarjei Jensen Bech presenterte et rapport fra Finnmarks
lederskap:
- Deltakelse på Arctic Forum i St. Petersburg hvor det ble arrangert et eget Talking Barents
debattpanel. Den store deltagelsen var positivt.
- Åpningstale på konferansen til Barents parlamentarikerne i Haparanda i september. Her ble
fokus satt bl.a. på det unike med Barents, transport og fri bevegelse over grensene og ungdom.
Noterte den sterke deltagelsen fra Sametingene.
Barents parlamentarikerne vedtok en resolusjon hvor man kom med anbefalinger om:
o Grensekryssende samarbeid og transport koordinering
o Transport og økonomisk utvikling
o Grønn transport og bærekraftige løsninger
o Offentlig transport, mobilitet og folk til folk samarbeid
o Digital mobilitet, intelligente transportsystem og automatisering
o Sikkerhet og null visjon
-

Når det gjelder intelligente transportsystemer så har Finnmark iverksatt ulike testpiloter på
vegnettet. Denne erfaringen er utviklet gjennom samarbeid med andre prosjekt i nabolandene.
Dette arbeidet vil forsterkes ytterligere i samarbeid med det norske lederskapet i BEATA
2019-21.
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En henvendelse angående valgprosedyrer til BRYC ble sendt til Barents
Ungdomsarbeidsgruppe.
Fotokonkurransen «Ungdom i Barents» er blitt avsluttet, og sammen med Vasterbotten har
Finnmark fått laget en flott utstilling i Umeå.
En kort oversikt over Barentssamarbeidet «Barents OnePager» ble presentert. Katja
Sukuvaara v/Kainuu fylkesadministrasjon ble takket for ideen. Forhåpentligvis vil oversikten
gjøre det enklere å forstå samarbeidet. På konferansen som Barents parlamentarikerne hadde
i Haparanda ble alle kopiene revet bort på kort tid.
Det var brukt tid på å utarbeide utkast til en felles uttalelse fra Barents regionråd til
utenriksministrene. Uttalelsen skal diskuteres senere i møtet og forhåpentligvis blir deltakerne
enig om innholdet i dag. Etter ordstyrerens personlige mening er det viktig å ha en regional
stemme i dette samarbeidet.

Vedtak: rapporten tas til etterretning
SAK BRR 15/2019 RAPPORT FRA EMBETSMANNKOMITÉ (CSO)
Leder for Embetsmannskomité (CSO) Eva Ekmehag informerte om komitéens arbeid med
forberedelse til Utenriksministermøte. Hun opplyste også deltakerne at Embetsmanns komitéens
rapport var tilgjengelig på nett. Eva Ekmehag takket for samarbeid og ønsket alle suksess i det videre
arbeidet.
SAK BRR 16/2019

RAPPORT FRA DET INTERNASJONALE
BARENTSSEKRETARIATET (IBS)
Tomas Hallberg, leder i det Internasjonale Barentsekretariatet, informerte om sekretariatets arbeid.
-

-

-

-

Først presenterte lederen IBSs ansatte. Blant dem er en ny trainee, Lubov Timonina som
nettopp har begynt.
Talking Barents i St. Petersburg er en virkelig bra modell for samarbeid på regionalt nivå.
På russisk side deltok Sergey Ivanov, tidligere første visestatsminister og forsvarsminister i
Russland. Det viser at man klarte å løfte opp tematikken.
IBS deltok på flere møter til arbeidsgruppene i Barentssamarbeidet: felles arbeidsgruppe for
kultur - i Vadsø, Norge, i april; felles arbeidsgruppe for helse og sosiale spørsmål i
Syktyvkar, Russland; felles arbeidsgruppe for reiseliv i Kiruna i juni; felles komité for
beredskap - i Kiruna i september.
Deltakelse i Arktisk Business Forum i mai, med hovedtema jernbane Rovaniemi-Kirkenes;
Indigenous Peoples’ Summit i Lycksele. Når det gjaldt sistnevnte ble det notert manglende
politisk deltagelse.
«Youth follow-up seminar» i Luleå i Juni 2019 - en oppfølging av ungdomskonferansen i
Luleå i april 2018.
EUs ambassadør besøkte Det Norske Barentssekretariatet og IBS
Den 11-12 september ble det avholdt transport ministermøte i Umeå 11.-12. september.
«Barents Rescue Event Week» ble organisert i Kiruna, 23-27 september. 600-800 personer
deltok. Minister fra Norge og Sverige kom på øvelsen. Det ble snakket mye generelt om
Barentsregionen ikke bare om øvelsen. Etter Tomas Hallbergs mening var det en viktig
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arrangement. Det ble også gjennomført et møte i felles komité for
beredskapssamarbeid i Kiruna. Alle er innstilt til å fortsette dette samarbeidet.
I det siste har IBS jobbet mye med å fortsette å synliggjøre Barentssamarbeidet. Roman
Gokkoev, nestleder i IBS, tok kurs i produksjon av korte videosnutter.

Vedtak: Rapporten tas til etterretning
SAK BRR 17/2019

RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPEN FOR URFOLK

Lars-Anders Baer, leder for arbeidsgruppen for urfolk.
- 2019 er FN og UNESCOS år for urfolksspråk.
- Barents Indigenous Peoples Congress og Summit fant sted i Lycksele 27.-28. mai. Det
tematiske innholdet på toppmøtet, i tillegg til urfolksspråk, var arbeidet med de nylige
etablerte forsonings- og sannhetskommisjonene i Norge (Samer og Kvener) og i Finland,
samt den nye OECD-rapporten om urfolk og regionalpolitikk.
- 4.oktober i regi av EU Arctic Forum vil Indigenous Peoples’ Dialogue finne sted hvor
OECD rapporten vil bli presentert.
- Det er en global interesse for urfolkssaker fra land som USA, Peru, Columbia og Canada.
Det er gode initiativer når det gjelder regional urfolkspolitikk i Norge og i Finland. Vi må
lære av det vi har gjort.
- Valg av samisk Parliament fant sted i Finland. Resultater ble presentert 1.10.2019. Det
stilles spørsmål ved stemmerettighetene til dette valget. Det foregår en debatt om samisk
identitet. Situasjonen gjelder alle fire Barents land: hvem er egentlig samisk, og hvem har
rett til å stemme? I Finland bor 70 % av samene ikke i selve Finland. Samme situasjon
gjelder for Russland. Dette reiser spørsmålet, hvem kan egentlig kalle seg urfolk og samisk?
Ordstyrer: til tross av sammenslåing og endring i navnet av vårt fylke, Finnmark vil fortsatt
eksistere.
Vedtak: Rapporten tas til etterretning
SAK BRR 18/2019

RAPPORT FRA BARENTS UNGDOMSRÅD (BRYC)

BRYC’s Tim Andersson ønsket deltakerne velkommen til Umeå og fortalte kort om aktiviteter og
planer.
- Sexual Health Conference, avholdt i Kiruna 21.-24. mai, samlet 14 ungdomsledere og
frivillige organisasjoner. Utfordringer innen seksuelle helse i lokal og regional sammenheng
ble diskutert fra tre forskjellige synspunkter: seksuelt overførbare sykdommer, seksuell
utdanning og seksuell atferd. Utarbeidede anbefalinger for forbedring av seksuell helse blant
ungdom i Barentsregionen skal sendes til Barents helseministre, frivillige organisasjoner og
andre relevante interessenter. Arrangementet er finansiert av Erasmus + og fylkesmannen i
Västerbotten og Norrbotten.
- BRYC årsmøte 2019 «Switch» med tema «Sosiale media og friluftsliv» ble avholdt 15 - 18
august 2019 i Vuokatti, Kajaani. 30 ungdommer deltok i arrangementet. Partnere i prosjektet
var Kajaani administrasjonen, Det Norske Barentssekretariatet (NBS), Det Internasjonale
Barentssekretariatet (IBS) og felles arbeidsgruppe for ungdom (JWGY). Hovedideen var å
stimulere deltakerne til mer kritisk tenkning rundt sosiale medier og internett, og analysere
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hvordan disse påvirker oss i hverdagen og måten vi ser på verden rundt oss.
Arrangementet hadde også målsetting om å inspirere ungdom i Barentsregionen til å være mer
stolte av regionens natur og ha et sunt forhold til sosiale medier og internett.
«Glitter»: Summer Camp on Female Empowerment» fant sted 11 - 15 juli 2019 i Romsdalen,
Troms. Hovedideen med arrangementet var å snakke om hvordan man kan forsterke
likestilling i samfunnet. Partnere i prosjektet var Kosterøyene, Murmansk fylke, Troms
Fylkeskommune, Ungdommens Fylkesråd, Troms, NBS, Tvibit, Tromsø. Under en tre-dagers
leir i Tromsdalen samlet 20 ungdommer seg fra hele Barentsregionen og som er interessert i
å støtte likestilling, kvinnelig solidaritet og menneskerettigheter. Deltakerne deltok i
paneldiskusjoner og workshops viet til disse problemene, samt sosiale og «team building»aktiviteter.
Under planlegging:
BRYC «Career Development Project», Joensuu, Nord Karelia i 2020
BRYC «Gaming Event» vil bli organisert i 2020. Slike arrangement er populære i alle land.
BRYC håper å fine gode samarbeidspartnere for å realisere ideen.
Årsmøte 2020 skal finne sted i Arkhangelsk, Russland.

Vedtak: rapporten tas til etterretning
SAK BRR 19/2019 RAPPORTER FRA REGIONENE
Regionene oppdaterer kort (3 min) møtets deltakere om betydningsfulle arrangement og prosjekter
som gjennomføres i de respektive regioner.
Västerbotten, Sverige:
-

Barents debattpanel i St. Petersburg var veldig interessant, og vi må fortsette å arrangere slike
arrangement.
Västerbotten var vert for Barents Indigenous Peoples Congress and Summit i Lycksele. Det
var to meget gode dager med bred deltakelse fra hele Barentsregionen.
11.–12. september Transport ministermøte innom rammene for BEATA ble avholdt i Umeå.
24. – 25. september hadde Miljøarbeidsgruppen møte i Umeå.
Deltok i Barents parlamentariske konferanse i Haparanda og Barents Rescue i Kiruna..
Det var bra organisert beredskapsøvelser – alle 4 land er interessert i slikt samarbeid.
Etter vårt siste møte i Tromsø har det vært veldig intenst arbeid med Barents i Västerbotten.
Ikke minst med tanke på at vi arrangerer både EU Arctic Forum og BEAC her i Umeå.
Västerbotten fortsetter å arrangere Barents events gjennom å være vertskap for Forest Forum
i Umeå og Vindeln 15.-17.oktober.
18.-22. november arrangerer Västerbotten «Russisk kultur uke» i Västerbotten sammen med
Karelen.

Troms:
-

Lokalt valg fant sted i Troms ca. en måned siden.
Når det gjelder sammenslåing av Troms og Finnmark vil vi bruke kompetanse fra begge
regionene; ny administrasjon vil bli klar til 01.01.2020
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Troms fylke samarbeider med Murmansk fylke om et reiselivsseminar som vil
finne sted under Murmansk Business Week.
Sammen med Norrbotten forbereder man et arrangement for romteknologi i november i
Kiruna.
Troms har mange felles felt for samarbeid med våre naboer – kultur, festivaler.
UD skal delta i festivalen «Riddu, Riddu» i regi av det norske nasjonale Barents lederskap
Fra 1.1.2020 vil Wille Ørnebakk ha en annen jobb. Han takket for et godt samarbeid og ønsket
alle lykke til videre.

Lappland:
-

-

Det har vært valg i Finland.
Nye programmer – transport i fokus, bl. a. i Barentsregionen. Håper at den finsk regjeringen
vil tilgodese midler.
Nye reformer på gang
Forventer store reformer i forbindelse med regionreformen, som dessverre ikke kan påvirkes.
Økning i turistantall, vekst i reiseliv i Lappland, men konkurs hos reiseselskapet Tomas Cook
og Brexit påvirker negativt. Litt bekymret for hvordan det blir videre, men fortsetter likevel å
investere i reiselivsbransjen.
Flyruter skal utvikles, men situasjonen i Storbritannia vil påvirke vinterturisme.
Kartlegging av sokkelen: 40 mennesker er involvert for å utvikle gruveindustri i regionen.
Det gjøres også nye investeringer i stålindustri.
Metsä group har gått i gang med et stort prosjekt innen skog og bio-økonomi. Man snakker
om mulig kinesiske investeringer, men dette er ikke bekreftet ennå.
Det er et stor etterspørsel etter arbeidskraft; flere bransjer som medisin, reiseliv, industri,
mangler kompetent arbeidskraft.
Prognoser til 2024 viser forbedring i den demografiske situasjonen i Inari og Rovaniemi, mens
i de andre tettsteder forventes et fall. Dødstall øker mens fødselsraten synker.

Nenets:
-

-

Samarbeid med Sverige innen miljø og økologi er aktivisert. Tidligere i 2019 ble det arrangert
et seminar med svenske økologiforskere. Ekskludering av «Hot spots» i regionen er på
agendaen.
Delegasjon av rehabiliteringsspesialister besøkte Troms for å lære om rehabiliteringsmetoder.
Ambulanseansatte fra Troms kommer til Nenets for å dele sine erfaringer om hvordan man
hjelper pasienter før hospitalisering.
Reindrift i nord er også et aktuelt tema for samarbeid. Det finnes gjensidig interesse for at
Nenets skal eksportere reinkjøtt til utlandet på samme måte som det gjøres av Murmansk fylke
og Jamal.
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Nord-Karelia:
-

-

-

-

Northern Potential in the Barents Region networking event ble avholdt i Joensuu 14.-15.
februar. 120 representanter fra alle 14 Barents regioner og fra 13 ulike land deltok i
arrangementet.
The 9th Barents Ecology Film Festival (BEFF) fant sted i Petrozavodsk og Joensuu i 21.29.september. BEFF forener filmregissører som lager filmer om miljø og natur, løfter
økologispørsmål og foreslår positive problemløsninger. “Cleansing the Oceans” var tema for
årets festival.
The Barents Press Media Conference vil bli avholdt i Joensuu i 07.-10. mai 2020. Tema for
arrangement er orienteringsturisme og skogs bio-økonomi.
Implementering av Karelia CBC Programme gjennomføres bra. Pr. dato har programmet
godkjent totalt 56 prosjekter som dekker alle typer prosjekter. Nord-Karelen er involvert i 37
prosjekter.
Forberedelse av strategien for samarbeidsområdet og samarbeidsforum “Euregio Karelia”
for perioden 2021-2027 er i gang. Medlemmer i Euregio Karelia inkluderer Nord-Karelia,
Kainuu, Nord Ostrobothnia og Karelen. Strategien vil bli brukt for å forberede den
framtidige CBC programmet i regionen.

Murmansk fylke:
-

-

I juli besøkte EU ambassadøren Murmansk for å diskutere Kolarctic
Deltok på Arktisk program møte i København
Kommune samarbeidet fortsetter aktivt
Store internasjonale prosjekter planlegges. Aktivt arbeid fortsettes med organisering av
russiske-norske grensesamarbeidsdager som skal avholdes 17.-18. oktober; nøkkeltemaer for
arrangementet i år er ungdom, kultursamarbeid, turisme og historie.
75 års markering av frigjøringa av øst Finnmark går av stabelen i oktober
Den 14. november vil man arrangere for andre gang Barents sesjon i Murmansk.
I november vil man motta en delegasjon fra Norrbotten
Murmansk venter også en forretningsdelegasjon fra Japan
Med Finnmark har Murmansk signert nye samarbeidsavtaler i helse og utdanning
Russisk UD ønsker etablere en felles ungdomsplattform for Nord-Europa

Arkhangelsk fylke:
-

-

-

I 2019 er det gjennomført en rekke samarbeidsprosjekter innen helse, industri og kultur
Norsk-russisk pomor fiskerikonferanse mellom Finnmark og Arkhangelsk ble avholdt for
tredje gang i september. En felles resolusjon om fortsatt samarbeid ble signert av guvernørene
i Finnmark og Arkhangelsk fylker og en fiskeriarbeidsgruppe vil bli etablert.
Stort fokus på samarbeid innen utdanning og vitenskap. Fylket jobber med å etablere et
vitenskapssenter sammen med Nenets a.o. Det er et ønske om at også andre regioner i
Barentssamarbeidet deltar.
Miljøvernarbeid fortsettes: det jobbes med å ekskludere ytterligere tre «Hot spots».
8

Barents regionråds møte, Umeå, 2. oktober 2019

Protokoll

-

Seks prosjekter gjennomføres innen helsevesenet
Cherepanova, en kunstner fra Arkhangelsk som lager tradisjonelle dukker, deltok i
Pomorfestivalen i Vardø sommeren 2019.
Kolarctic programmet er viktig
Takket Norge for 75 års markeringen for frigjøringa av øst Finnmark og vil delta på høyt nivå.
Det vil også blir arrangert en minnesmarkering i Kajaani.

Norrbotten:
-

Jobber med utvikling av samarbeid og vennskapsbyer er en av plattformene.
Satser på arbeid med ungdom; Basketball turnering «Barents Basketballgames» arrangeres i
oktober med deltakelse av 26 lag.
Norrbotten har startet prosjekt for kultur og kreativitet. Er på utkikk etter deltakere og
partnere, og håpet på støtte fra rådet.
Tenker å utvide samarbeidet med Murmansk og vil arrangere et besøk dit i november. Ønsker
også et sterkere samarbeid med andre regioner.

Nordland:
-

-

Sterkt internasjonalt engasjement etter det nylig avholdte kommune og fylkesvalg.
Nordland vil ikke slås sammen med et annet fylke som del av regionreformen.
Ser frem til Norsk lederskap i Barentssamarbeid – ønsker å løfte frem saker
Bodø er europeisk kulturhovedstad 2024. I søknaden vektla man bl.a. samarbeidet med
Russland i tillegg til den nordlige dimensjon, lys, natur og det samiske. Når det gjelder
sistnevnte så vil det foregå i samhandling med Sametinget.
Narvik er søkerby for alpin VM 2027.
Gjennomført norsk russisk kulturuke
Nord universitetet er i gang med et Kolarcitc prosjekt som ser på oppdrett av hvitfisk.

Komi republikk:
-

-

-

-

Komi deltar aktivt i Barents arbeidsgrupper. Første vise-minister for kultur, reiseliv og arkiv
i Komi republikk Konstantin Baranov deltok i møtet i felles arbeidsgruppe for kultur som ble
avholdt i Vadsø og i Vardø i april 2019.
10.-11. juni deltok representant til Komi republikk Konstantin Baranov i møtet til
arbeidsgruppen for reiseliv i Kiruna. Der presenterte man en rekke prosjekter til en statlig
autonom organisasjon i Komi republikk «Finsk-ugrisk etnisk kultursenter». Medlemmer i
BRC/BEAC kan delta i dem i 2019-2020.
Møtet i Den felles arbeidsgruppe for helse og sosiale spørsmål fant sted i Komi i september
2019. Dmitry Berezin, helseminister i Komi republikken og den regionale leder av
arbeidsgruppen, deltok både i organisering og gjennomføring av møtet.
Sergej Gaplikov, Guvernør i republikken, og regjeringen legger vekt på Barentssamarbeidet
og anser det som prioriteringsområdet.
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Finnmark:
-

-

-

-

-

-

Fylkes og kommune valg 9. september.
Nytt felles fylkesting Troms og Finnmark konstitueres 28. – 30. oktober 2019
Det internasjonale engasjementet vil uansett fortsette etter fylkessammenslåingen.
Med nettopp tanke på fortsatt styrket engasjement, så vil Finnmark fylkesting behandle en ny
internasjonal strategi i Fylkestinget i oktober. Finnmark har nemlig et veldig bredt samarbeid
innen kultur, kulturminner, idrett, samferdsel og næring. Det er derfor viktig at man står best
mulig rustet til ytterligere å styrke dette arbeidet gjennom å beskriver dagens status samtidig
som man ser på veien videre. Finnmark ønsker en ambisiøs satsing. Dette er viktig fordi
Finnmark grenser til både EU og Russland og man har lang erfaring med samarbeid over
grensa.
Videre skal det etableres et Nordområdesekretariat i Vadsø. Dette for å operasjonalisere
regjeringas nordområdesatsing i Nord. Fylket vil få tildelt midler gjennom bl.a. programmet
Arktis 2030.
Finnmark er blitt en SMART fylke i henhold til EUs kriterier for smarte regioner. Dette gjør
fylket i enda bedre stand til å samarbeide tettere med andre europeiske regioner med tanke på
utvikling i eget fylke.
Finnmark har også vært å støtte initiativet til en felles arktisk investeringsplattform med Nord
Sverige og Nord Finland.
Arbeidet med intelligente transportsystemer er igangsatt.
Felles arbeidsgruppen for kultur (JWGC) har nå møte i Umeå, hvor utdeling av det andre
Barents kulturstipendet foregår med en høytidelig seremoni hvor utenriksministrene i
Barentsregionen er tilstede. Mottakerne er Ola Rokkones (Norge), Kaltio (Finland),
FIMBRIA (Sverige) og den russiske stipendmottakeren er (pr 25. sept.) ennå ikke kjent.
Russland er også veldig viktig for Finnmark. Fylket har et utrolig bredt
samarbeidsengasjement i alle sektorer og på alle nivåer. Den neste store og veldige viktige
begivenheten for vil være 75 års markeringa for frigjøringa av Øst-Finnmark som går av
stabelen den 23. – 25.oktober. Russlands utenriksminister Lavrov har bekreftet deltagelse. Det
samme har Norges konge, statsminister, utenriksminister og forsvarsminister. Markeringa
begynner med en nabokonferanse hvor man ser tilbake på krigen før man så vender blikket
fremover på vårt bilaterale forhold.
Finnmark vil fortsatt ha full fokus på internasjonalt samarbeid i nord.

Vedtak: Rapportene fra regionene tas til etterretning
SAK BRR 20/2019

FELLES RESOLUSJON FRA BARENTS REGIONRÅD

Barents Regionkomité har forberedt et utkast til felles resolusjon fra Barents regionråd. Utkastet ble
behandlet i komitéens møte den 2.oktober 2019 i Umeå, og komiteen ber regionrådet om å vedta
resolusjonen og presentere den for Barents ministermøte den 3.oktober 2019.
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-

-

-

Ordstyrer tok ordet og snakket om viktigheten av visum frihet og finansiering av
arbeidsgrupper. Videre ble det understreket at ungdom er vår framtid og det er viktig å
stoppe fraflytting fra Barentsregionen. Klimaendringer er den største utfordringen i vår tid.
Magdalena Andersson/Västerbotten støttet Tarjei Jensen Bech i at det er viktig å bli enige
om en slik resolusjon; og at Barents regionråd er enig om å støtte arbeidsgruppene våre fordi
dette er den beste måten til å utvikle samarbeid mellom våre land. Finansiering for Barents
arbeidsgruppene er viktig.
Votering: ingen er imot

Vedtak: Resolusjonen er enstemmig vedtatt av Barents regionråd og skal presenteres for Barents
ministermøte 3.oktober.
Vedlegg 6. Felles resolusjon av 02.10.2019 til behandling i Barents regionråd
SAK BRR 21/2019

ANDRE SAKER

Ordstyrer Tarjei J. Bech annonserte vinneren i fotokonkurransen Discover Barents 2019 som ble
arrangert av Finnmark fylkeskommune etter at Finnmark overtok stafett pinnen fra Kajaani som
initierte denne konkurransen med Barents natur som tema da de hadde lederskapet i 2015-2017.
Finnmark valgte ungdom som tema fordi det var blant prioriteringen til Finnmark og til det nasjonale
svenske lederskapet. Til sammen 70 flotte bilder som viser ungdom i Barents ble sendt inn.
Et internasjonalt jurypanel bestående av: Roman Gokkoev v/det Internasjonale Barentssekretariatet,
Tim Andersson fra Barents regionale ungdomsråd, Elizaveta Vassiljeva v/det norske
Barentssekretariatet, Katja Sukuvaara v/Kainuu regionale administrasjon og Jonas Karlsbak v/det
norske Barentssekretariatet valgte vinnere i konkurransen:
1.premie gikk til Nikolay Gernet fra Arkhangelsk, Russland med bildet «Christmas».
På andre plass Aleksey Volov fra Monchegorsk, Russland med bildet «Snow, Sofia, Saimon».
På tredje plass kom Gry Berntzen fra Tromsø, Norge med bildet «Friendship match».
Juryens valg begrunnes med at bildet «Christmas» av Nikolay Gernet er unikt og fengende. Det har
flere faktorer som forener Barentsregionen: juletradisjoner, trearkitektur og vinterforhold. Den
minner også om den gamle Star boys- sangtradisjonen, spredt i Norden og Russland. Alle i Barentsregionen feirer jul, uavhengig av den religiøse bakgrunnen, og derfor kan alle mennesker identifisere
seg med dette bilde.
Alle vinnere har mottatt premier. Nikolay Gernet som ikke kunne delta vil få tilsendt diplom.
Vinnerbildene sammen med utvalgte andre bilder er utstilt i forbindelse med råds- og
ministermøtet.
Ordstyreren takket juryen og Natalia Karlsen som har ledet arbeidet med konkurransen.
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SAK BRR 22/2019

OVERFØRING AV DET REGIONALE LEDERSKAPET
FRA FINNMARK TIL VASTERBOTTEN

Tarje Jensen Bech overrakte lederskapsklubben til Magdalena Andersson, som et tegn på at hun nå
er ny leder av Barents Regionråd.
Tarjei Jensen Bech hilste fra Ragnhild Vassvik og beklaget på hennes vegne at hun ikke kunne komme
til Umeå. På hennes vegne takket han også Västerbotten og alle medlemsregionene for et veldig godt
og konstruktivt samarbeid.
Finnmark fikk tidlig på plass finansiering av Barents Ungdomsråd, og har uttrykt tydelig sin mening
når det gjelder transport og behov for fri bevegelse over grensene i Barents regionen. Det var også
veldig givende for Ragnhild å møte alle arbeidsgruppene i Tromsø tidligere i år. Det ga et veldig godt
overblikk over det viktige dag til dag arbeidet som foregår i Barentsregionen. Finnmark ser veldig
frem til å jobbe med videre med Västerbotten i Barentssamarbeidet.
Magdalena Andersson, guvernør i Västerbotten, overtok lederskapsklubben og ledelse av
Barents regionråd.
SAK BRR 23/2019

MØTETS AVSLUTNING

Ny leder for Barents regionråd, Magdalena Andersson, takket deltakerne for deltakelse i møtet og
samarbeidet. Møtet ble avsluttet kl. 16.30.
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