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PROTOKOLL
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Troms, Norge
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BARENTS REGIONRÅDS MØTE
Dato: 03. april 2019
Time: kl. 10:00-13:00
Sted: Ishavshotel, Fredrik Langesgate 2, Tromsø
Møterom: Panorama, 1.etasje

Deltakere
1. Vassvik Ragnhild (rådsleder)
2. Karlsen Markus (komiteleder)
3. Andersson Magdalena
4. Bergström Mikael
5. Ørnebakk Willy
6. Helland Bente Knudsen
7. Hyry Maiju
8. Honkamäkilä Hanna
9. Kungurtsev Sergey
10. Sukuvaara Katja
11. Leinonen Timo
12. Grigorjev Evgeniy
13. Ostapchuk Ilya
14. Soldatova Ksenia
15. Friberg Susanne
16. Wiklund Håkan
17. Olsen Stig
18. Olsen Hild Marit
19. Johnsen Tiril Elise Strand

Finnmark, Norge
Finnmark, Norge
Västerbotten, Sverige
Västerbotten, Sverige
Troms, Norge
Troms, Norge
Lappland, Finland
Norra Österbotten, Finland
Nenetskij autonome okrug, Russland
Kainuu, Finland
Nord-Karelia, Finland
Komi Republikk, Russland
Murmansk oblast, Russland
Arkhangelsk oblast, Russland
Norbotten, Sverige
Norrbotten, Sverige
Nordland, Norge
Nordland, Norge
Nordland, Norge

Regionrådets observatører:
20. Øygard Olav
21. Vedischeva Natalia

Samarbeidsrådet for Kristne Kirker i Barentsregionen
(SKKB)
Nordvest-Russlands parlamentariske forening
(PANWR)

Arbeidsgrupper:
22. Baer Lars-Anders
23. Roaldsen Hanne Sofie
24. Bergström Mats-Rune
25. Christiansen Bente
26. Spring Jenny Mikkelsen
27. Mannertorn Annelie
28. Heikkinen Hannu

Arbeidsgruppen for urfolkssaker (WGIP)
Felles arbeidsgruppen for ungdomssaker (JWGY)
Den nasjonale miljøarbeidsgruppen (WGE)
Den regionale miljøarbeidsgruppen (RWGE)
Den regionale arbeidsgruppen for investeringer og
næringssamarbeid (RWGIEC)
Styringskomiteen for Barents Transport Area
(BEATA)
Den regionale arbeidsgruppen for transport
og logistikk (RWGTL)
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29. Lejon Monica
30. Riesto Kirsti
31. Sköld Peter
32. Gundersen Vibeke R.

Felles arbeidsgruppen for turisme (JWGT)
Felles kulturarbeidsgruppen (JWGC)
Felles arbeidsgruppen for utdanning og forskning
(JWGER)
Felles arbeidsgruppen for helse og sosiale saker
(JWGHS)

Andre:
33. Henrik Blomqvist
34. Ekmehag Eva
35. Johansen Gøril
36. Hallberg Tomas
37. Gokkoev Roman
38. Andersson Tim
39. Karlsen Natalia
40. Austad Nina Merete
41. Barantseva Lubov
42. Lanz Susanne

Sveriges UD
Embetsmannkomité, Sveriges UD
Embetsmannkomité, Norges UD
Det Internasjonale Barentssekretariatet
Det Internasjonale Barentssekretariatet
Barents Press og Barents regionale ungdomsråd
Formannskapets representant, Finnmark, Norge
Felles arbeidsgruppen for ungdomssaker, Finnmark,
Norge
Murmansk fylkes Duma
Västerbotten, Sverige
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MØTETS PROTOKOLL
SAK BRR 01/2019

FORMALIA OG PRAKTISK INFORMASJON

Leder for Barents regionråd Ragnhild Vassvik åpnet møtet. Presentasjonsrunde av deltakere.
Fylkesrådsleder i Troms Willy Ørnebakk ønsket velkommen.
Ingen kommentar til saksliste og innkalling.
Vedtak: Deltakerne registrert. Sakslisten for Barents regionrådsmøte og protokollen fra møtet i
Syktyvkar er godkjent.
SAK BRR 02/2019 PRESENTASJONER FRA LEDERE I ARBEIDSGRUPPER
Det er 14 arbeidsgrupper i Barentssamarbeidet, både på nasjonalt og regionalt nivå, både kombinerte
og separate. Disse arbeidsgruppene har ansvaret for å utdype og konkretisere samarbeidet innen sine
respektive områder. I tillegg er det etablert en arbeidsgruppe for urfolk som har rådgivende funksjon.
For å synliggjore det praktiske arbeidet, ble ledere fra alle grupper invitert til å informere om arbeidet
samt å vise frem resultater som er oppnådd. Totalt 11 arbeidsgrupper deltok.
Arbeidsgruppen for urfolkssaker (WGIP) v/leder, Lars-Anders Baer
Lars-Anders Baer informerte om det planlagte urfolks toppmøtet som skal avholdes sammen med
urfolks kongress den 27.-28. mai 2019 i Lycksele på svensk side. Russland og andre BEACmedlemsland, inklusive regionene i BRC har gitt økonomisk støtte til dette arrangementet.
Kongressen kommer bl.a. vedta en erklæring og en handlingsplan. Det tematiske innholdet på
toppmøtet vil blant annet være FNs urfolksspråk år 2019, arbeidet med de nylige etablerte forsoningsog sannhetskommisjonene i Norge (Samer og Kvener) og i Finland, samt den nye OECD-rapporten
om urfolk og regionalpolitikk. Sistnevnte rapport skal oversettes til svensk.
Det ble videre informert at en ny regjering er endelig utnevnt på svensk side og spørsmål angående
det samiske kommer som tidligere tilhøre kulturdepartementet.
Felles arbeidsgruppen for ungdomssaker (JWGY) v/medlem Hanne Sofie Roaldsen
I Barentssamarbeidet, både nasjonalt og regionalt, satses det mye på ungdom. Hanna Sofie Roaldsen
fortalte at målet til arbeidsgruppen er å ta hensyn til ungdomsperspektivet i Barentssamarbeidet
gjennom å koble, engasjere og styrke. Det kortsiktige målet er å diskutere forslagene fra
ungdomskonferansen i Luleå og sammen med andre Barents arbeidsgrupper og å utvikle anbefalinger.
Det svenske formannskapet vil bruke anbefalingene til å definere fremtidige strategiske prioriteringer
som skal presenteres på Barents Ministermøtet i Umeå i oktober 2019. Det ble lansert en ny strategi
for unge i EU, og arbeidsgruppen har intensjoner å følge opp og implementere det som er relevant.
Hanne Sofie presenterte tidslinje for utvikling av ungdomssamarbeidet i Barents i perioden 20012019.
Flere suksessarrangement og prosjekter ble fremhevet. En av dem var Ungdomskonferansen i Luleå
i april 2018, og som kunne vise til et sterkt ungdomsengasjement. Barents regionale ungdomsråd
(BRYC) og felles arbeidsgruppe for ungdomssaker (JWGY) er en suksess i seg selv og er omtalt som
en «produsent av samfunnsaktører». Samfunnsengasjert ungdom får mulighet til å møtes og
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samarbeide, får ny lærdom og personlig utvikling. Dette er et fredsprosjekt. Personer som
tidligere deltok i BRYC ble presentert.
Andre suksesshistorier er møte i Murmansk i desember 2012, BRYCs årlig møte i 2013 og Barents
Games i 2014. Det er mange gode saker som arbeidsgruppen skal fortsette å jobbe med, en av dem er
«Barents pass».
Den nasjonale miljøarbeidsgruppen (WGE) v/Mats-Rune Bergström, leder for undergruppen
om natur- vannspørsmål
Miljøsaker er også høyt på agendaen i Barentssamarbeidet. Ifølge Mats-Rune Bergström er
samarbeidet om miljøspørsmål veldig viktig i Barentsregionen fordi dets unike økosystem trenger
vern. Vann og klimaendringer er blant prioriteringssakene for samarbeidet. Barents Ministermøte
avholdes annenhver år, siste gang var det i Vadsø i november 2017.
Hotspotsarbeidet som er en suksess, var hovedtema for presentasjonen. Det Internasjonale
Barentssekretariatet er en aktiv pådriver og samarbeidspartner i dette arbeidet. Jobben med å fjerne
hotsports føres systematisk, og arbeidsgruppens svenske lederskap prioriterer fortsatt
hotspotsarbeidet. Et godt eksempel er fjerning av hotspot Komi 7 (Ko7, avfall fra tømmer- og
papirindustrien) i Komi republikken. Det ble organisert midlertidig avfalls lager, utslipp ble minsket,
og avfall brukes i videre produksjon av økologisk brensel - trebriketter og pellets.
Andre viktige aktiviteter er å støtte innføringen av den nye russiske miljøvernlovgivningen om de
beste tilgjengelige teknikker samt kapasitetsbygging. Naturvern og vannspørsmål er fortsatt blant
prioriteringer hos den svenske ledelse. Den nasjonale miljøarbeidsgruppen er involvert i samarbeidet
om biologisk mangfold, våtmarker og vann og har konkrete samarbeidsprosjekter i ovenfor nevnte
områdene.
Klima, bl.a. klimahandlingsplanen og regionale klimastrategier, er en betydelig del av arbeidet i
arbeidsgruppen. Handlingsplanen ble vedtatt i 2013 av miljøministrene. Det er viktig å ha horisontale
aktiviteter på tvers av grensene og jobbe med klimaspørsmål på regionalt nivå. Barents 2050, en
studie ble gjennomført i samarbeid, og er et verdifullt verktøy i jobben med klimaendringer og
miljøvern.
Den tiende internasjonale habitat kontaktforum som skal finne sted i Murmansk i juni 2019, er et
flaggskipprosjekt. ReArc – Økologisk restaurasjon av arktiske elver (Lappland, Norrbotten,
Murmansk, andre organisasjoner/aktører) er et godt eksempel på et suksessprosjekt.
Den regionale miljøarbeidsgruppen (RWGE), v/leder Bente Christiansen
Bente Christiansen har vært involvert i Barentssamarbeidet fra dets etablering. Hun delte sine
erfaringer og observasjoner.
Rett etter etableringen av Barentssamarbeidet fikk den regionale miljøarbeidsgruppen et bred mandat
fra Barentsregionråd. Dette var bra for arbeidsgruppen fordi de visste i hvilken retning de skulle
jobbe. Arbeidsgruppen utarbeidet en handlingsplan i 1996, organiserte en stor konferanse med
radioaktivitet som hoved tema og med stor oppslutning hvor alle regionene deltok. I den perioden var
det også en rekke andre prosjekter: konferanser, seminarer og handlingsplaner, som omfattet alle
Barents regionene.
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I løpet av samarbeidsårene ble mange bilaterale og trilaterale prosjekter realisert, bl.a. flere
prosjekter hvor barn var involvert: miljøleir for barn, miljøskole i Rajakoski og miljøbuss hvor både
elever og lærere deltok.
Suksessprosjekter:
 Trilateral Pasvik-Inari, et overvåkningsprosjekt hvor Russland, Finland, Norge er involvert.
Samarbeidsområder: naturforvaltning og overvåkning, naturveiledning og opplysning, og
nettverksbygging.
 Atlantisk laks i Barentsregionen – Kolarctic Salmon, 2011-2013, mellom Norge, Russland,
Finland med fokus på forvaltning av felles elver. Dette er et folk-til-folk prosjekt som blant
annet omfatter utveksling av tradisjonelt kunnskap og er et veldig bra møtepunkt.
 Sertifisert Green Belt of Fennoscandia - Transboundary Parks
 Flerbruksplan for Pasvik og Grense Jakobselv, Kolarctic CBC prosjekt, 12.2018-11.2020,
pågår nå, Troms, Finnmark, Lappland og Murmansk oblast deltar.
Bente Christiansen opplyste også om utfordringer i samarbeidet. Blant dem er manglende deltakelse
av russiske partnere og finansiering av prosjekter. Søknadsskriving til Kolarctic er veldig krevende,
og Interreg prosjekter omfatter bare nordiske land. Andre finansieringskilder er NEFCO og Nordisk
Ministerråd. Arbeidsgruppens aktiviteter er økonomisk avhengig av alle de ovenfor nevnte
programmene.
Den regionale miljøgruppen ønsker å være en del av det regionale fellesskapet, å samarbeide tettere
med regionrådet gjennom å få mandat og rapportere til rådet.
Den regionale arbeidsgruppen for investeringer og næringssamarbeid (RWGIEC), v/leder
Jenny Spring
Jenny Spring fortalte om mulighetene for næringsutvikling i Barentsregionen, om prosjekter som ble
gjennomført og om de som kommer.
Sjøissmelting er et akutt miljøspørsmål, men den gir også vanvittig store muligheter. Det konstateres
rekordhøyt trafikk gjennom den nordlige sjørute (NSR), her ligger det en stor mulighet for utvikling
i Barentsregionen. Godt utviklet infrastruktur er nødvendig for å utnytte potensialet. Vi er nødt til å
bygge ut infrastruktur allerede i dag for å få økt trafikk i vinterhalvåret. Den planlagte utbyggingen
av havna i Kirkenes kan generere 6000 arbeidsplasser. NSR i kombinasjon med jernbane RovaniemiKirkenes, som fremdeles i prosjektstadiet, vil tillate å frakte LNG, gods, turister, osv. Jernbane er et
raskere og renere transportalternativ: 1 tog erstatter 65 trailere.
Realiserte og kommende prosjekter som skjer innen fagområdet næring:
 «Norwegian Energy Partners» besøkte Murmansk. Det er positivt at man ønsker å
opprettholde samarbeid fordi den største utbygningen i Arktis skjer i vår naboregion
Murmansk. Dessverre er området rammet av restriktive tiltak.
 Arctic Skills skal finne sted i april i Kirkenes, en yrkesfagskonkurranse hvor næringslivet er
med
 ICE prosjektet (Innovative Cool Entrepreneurs), vil bli avholdt i juni i Kirkenes. 100
entreprenører og grundere blir samlet i Kirkenes for å bygge smart poster i lag - 12 m høye
stolper. De kan brukes for bl.a. el. stasjoner. Varanger kraft har levert inn case, dette blir
Europas største arrangement. Arbeidsgruppen ønsker å vise at de også har fokus på ungdom.
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Lederen brukte anledning og inviterte dem som jobber med ungdom og
entreprenørskap til arrangementet.
Styringskomiteen for Barents Transport Area (BEATA), v/leder Annelie Mannertorn
Annelie Mannertorn informerte om at målet til BEATA er å skape et effektivt transport system i
Barentsregionen, og mandatet er gitt av transportministrene i Barentslandene. Arbeidsgruppen har
jobbet med revidering av Felles Barents transportplan (JBTP) i nært samarbeid med den regionale
arbeidsgruppen for transport og logistikk.
Viktigste oppgaver/prioriteringer til arbeidsgruppen:
 Koordinering og synergi med BRC og Northern Dimension Partnership on Transport and
Logistis
 Showcase svenske løsninger og innovasjoner
 Alltid hadde regionale deltakere med
 Etablert samarbeid med reiseliv som også jobber med transportspørsmål
 Å avslutte revidering av transportplanen
 Barents transportministermøte i september; Arbeidsgruppen forbereder en ministerdeklarasjon
Suksesshistorie til BEATA er en felles JBPT. Det omfattende grenseoverskridende samarbeidet
startet i 2013. Utfordringer ligger i naturvern samt å tilpasse seg forskjellige nasjonale interesser. I
dag er JBTP det fremste instrumentet og den fremste suksesshistorien. JBTP er ikke en avtale, men
anbefalinger og innspill fra regjeringer med involvering av regionalt nivå og eksperter. Man har
kommet frem til en felles korridorforståelse, og nye muligheter som finnes i regionen på kort-,
middel- og langsikt er blitt kartlagt.
Anbefalinger til JBPT etter revideringen:
 Felles planlegging for grenseoverskridende korridorer
 Standardisering: vinterdekk og vinterutstyr
 Samarbeid om grønnere transport og ITS
 Ministerdeklarasjon: målene Agenda 2030, automatisering og mobilitet
 Tilgang og likestilling
 Samarbeid med reiseliv – sikkerhet, info og logistisk
 Samarbeid med EU programmet Kolarctic
Den regionale arbeidsgruppen for transport og logistikk (RWGTL) v/leder Hannu Heikkinen
Hannu Heikkinen fortsatte transporttemaet, men på regionalt nivå. Han fortalte at suksesshistorien til
arbeidsgruppen er selve prosessen rundt søknadsskriving for å skaffe finansiering til deres nye
Kolarctic prosjekt KO1029: Barents Region Transport & Logistics (BRTL). Budsjett: 1 492 426 €.
Prosjektperiode: 36 mnd, 11/2018 –10/2021. Målet med prosjektet er å implementere og fullføre
JBTPs mål på regionalt nivå.
Arbeid med BRTL prosjektet har pågått gjennom et aktivt samarbeid mellom regionene samt tett
samarbeid med BEATA. Etter Barents regionrådsmøte i Syktyvkar der transport var et hoved tema,
deltok arbeidsgruppen i BEATAs møter i St. Petersburg, Russland, og i Kiruna, Sverige. Videre
jobbet arbeidsgruppen med rekruttering av prosjektledere i desember 2018. Det ble organisert et
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oppstartsmøte for prosjektet i februar 2019 in Kajaani, og neste møter vil bli avholdt i april
2019 in Stockholm og i oktober 2019 i Kostamuksha, Russland.
Hvorfor det ble en suksess:
 Felles interesser og visjoner
 Gjensidig tillit i prosjekt koordinering, åpen og aktiv kommunikasjon mellom partnere
 Grenseoverskridende samarbeid – 4 FIN, 4NOR, 3 RUS&2 SWE
 Det er mange spektre i søknadsskriving – dette er en veldig tidkrevende oppgave
 Det kreves tillit og åpen diskusjon for å lykkes med samarbeid
Felles arbeidsgruppe for reiseliv (JWGT), v/leder Monica Lejon
Lederen for arbeidsgruppen Monica Lejon fortalte at arbeidsgruppens mål er å stimulere til mer
konkurransedyktig reiselivsbransje i Barentsregionen.
I sitt tilbakeblikk la lederen merke til at når felles arbeidsgruppe for reiseliv ble etablert i 2009, kunne
man veldig lite om hverandre. «Barents Tourism Action Plan», en gedigen handlingsplan, ble
utarbeidet i samarbeid og vedtatt i 2013. En hoved suksess historie til arbeidsgruppen er utviklingen
av reiseliv i Barentsregionen.
En av suksessprosjektene er Tourism Quality and Sustainability Programmes, Labels and Criteria in
the Barents Region – veldig omfattende kartlegging og analyse fra 2007. Resultat: Visit Arctic Europe
– tverrfaglig samarbeid innen transport og reiseliv. Russland var ikke med, men nå er det mulig at
russisk side kan være med via JBTP.
Arbeidsgruppen satser på følgende nøkkelområder: samarbeid, økning kunnskap, tilgjengelighet og
utvikling av transportinfrastruktur, og samling av manglende turismerelaterte opplysninger fra deler
av Barentsregionen.
Arbeidsgruppen har også fokus på tverrfaglig samarbeid:
 Ideer om ulike sirkelruter i Barentsregionen – knyttet til JBTP
 Utvikling av offentlig transport forbindelser har en betydelig påvirkning på turoperatører og
deres kunder
 Vision 2030: Arctic Europe – the most well communicated, functioning and connected
transport system in the world
 Reiseliv er viktig for arbeidsmuligheter blant ungdom
Vei videre i 2019:
 Prosjektet som de jobber med nå: «Onepager» - en oversikt over sertifiseringsmerker (labels),
slik at det er lettere orientere seg og markedsføre seg
 Jobbe med JBTP
 Utveksling av beste praksiser innenfor felles arbeidsgruppe for reiseliv
 Samarbeid med andre Barents arbeidsgrupper
 Revidering av handlingsplan
 Studiebesøk og JWGT møter - Luleå 26.-27. april og i Riga 13. november.
 Avtaler, mandat, og utgivelse av en brosjyre
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Felles kulturarbeidsgruppen (JWGC) v/ medlem Kirsti Riesto
Kirsti Riesto presenterte Barents kulturstipend som en suksesshistorie. I 2016 vedtok
kulturdepartementene i alle Barents land å etablere Barents kulturstipend hvor hvert land skulle delta
med 10 000 Euro. Ideen med stipendet var at det skulle deles ut til en kunstner-aktør fra
Barentsregionen som driver med grenseoverskridende arbeid. Dette arbeidet ble påbegynt i 2013, og
den første utdelingen ble foretatt i 2017.
Arbeidsgruppen fikk søknader til stipendet fra flere kompetente kandidater. Det ble valgt en kunstner
fra hvert land, og vinnerne ble invitert til Arkhangelsk for å motta stipendet under Barents
Ministermøte i oktober 2017.
Vinnerne i 2019 skal velges på neste møte til JWGC som skal finne sted i Vadsø 24.-25.april. Det er
en stor ære å få stipendet. Hver region skal identifisere kandidater, det skal diskuteres og velges.
Arbeidsgruppen tenker på å danne nettverk og invitere tidligere vinnerne av kulturstipendet å bli kjent
med de nye vinnerne. Urfolks- og ungdomssaker vil også bli diskutert på møtet i Vadsø.
Kirsti Riesto presenterte et annet godt eksempel på suksessprosjekt som ble realisert i 2012 – «Young
Culture Entrepreneurs in Barents. Det var et 2-årige program, ledet av Sverige. Unge
kulturentreprenører tilbrakte en uke i Finnmark. Deltakerne var i 18-30 årsalder og representerte alle
Barents land. De fikk faglig oppdatering, ble kjent med hverandre, deltok i diverse aktiviteter og skrev
sine forretningsplaner. Blant deltakerne var både gründere og de som allerede hadde kommet godt i
gang med sine forretninger. Resultat av prosjektet er et «Horisont program» bestående av mange ulike
prosjekter.
Felles arbeidsgruppe for utdanning og forskning (JWGER) v/leder Peter Sköld
Peter Sköld fortalte at på 90-tallet hadde arbeidsgruppen en omfattende virksomhet og gjennomførte
tallrike prosjekter, konferanser, workshops, utstillinger og hadde mange post Docs. «Barents Region
Encyclopedia» ble utgitt som et resultat av samarbeidet i arbeidsgruppen. AMAP – Barents rapport
2018 om klimaendringer og globalisering ble utarbeidet. Det var forskere fra Barents universiteter
som sto bak - Arctic Five: Umeå, Luleå, Oulu, Rovaniemi, Tromsø og pluss Russland. Ifølge Peter
Sköld er «Barents» nå overskygget av et nytt begrep: «Arktis».
Det er kunnskaps- og forskningsbehov i Barentsregionen. Kunnskapsunderlag er nødvendig for å lage
og sette i gang prosesser. Bærekraft er en hjørnestein i alle områder av menneskets aktivitet i
Barentsregionen. Å skaffe finansiering er en utfordring. Kolarctic programmet er i så måte viktig.
«Blended Barents Campus» er et prosjekt på 50 mill. euro, søknaden er sendt inn, og forhåpentligvis
får de finansiering.
Felles arbeidsgruppe for helse og sosiale saker (JWGHS) v/leder Vibeke Gundersen
Vibeke Gundersen startet også med tilbakeblikk på samarbeidet om helse og sosiale saker ved
etablering av Barentssamarbeidet. Tidlig på 90 tallet eksisterte bilaterale avtaler, og det ble utarbeidet
et eget helse- og sosialprogram for Barentsregionen. Den største suksessen til arbeidsgruppen er
regionale programmer.
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Helsespørsmål, på samme måte som miljø, kjenner ikke grenser. I arbeidsgruppen er
medlemmene gode på å holde kontakt og å samarbeide om felles utfordringer som sykdommer og
livstilrelaterte helseproblemer. De utarbeidet i lag programmet for smittsomme sykdommer og mot
utvikling av resistent og multiresistent tuberkulose. Det har blitt innarbeidet et bred fagkunnskap på
helsesiden i Barentsregionen. Helsearbeidsgruppen er en møteplass for deling og læring,
nettverksbygging og faglig dialog. Blant medlemmene er representanter fra de respektive
helsemyndigheter og etater, dette gir kort vei til ekspertise på regionalt og nasjonalt nivå. Det noteres
at livsstilsykdommer rammer flere i Barentsregionen enn tidligere.
Nå jobber de med det nye helse- og sosialprogrammet samt med Children and Youth at Risk –
programmet (CYAR). Internasjonal gruppe jobber med utkast som skal godkjennes til høsten.
Strukturen til programmet blir endret, og det blir mulig innenfor rammen av eksisterende ressurser, å
kunne vektlegge nye tema som f. eks velferdsteknologi og e-helse.
2019 blir et historisk år: nytt program, ny struktur og det første Barents helseministermøte i november
2019.
Arbeidsgruppen setter stor pris på at helse blir en av hovedprioriteringene til det innkommende norske
formannskapet i Barentssamarbeidet.
Vedtak: Rapportene tas til etterretning og vedlegges til protokollen.

SAK BRR 03/2019

RAPPORTER FRA REGIONENE

Vedtak: Etter forslag fra møtelederskap ble det bestemt om å utsette rapportene fra regionene på
grunn av manglende tid.
SAK BRR 04/2019

BARENTS MINISTERMØTE, UMEÅ, Oktober 2019

Arbeidsgruppene informerer kort om deres forberedende arbeid opp mot Ministermøtet, inkludert
fokus på ungdom.
Vedtak: Denne saken ble flyttet til en egen Workshop for arbeidsgruppene som arrangeres etter
dagens rådsmøte.
SAK BRR 05/2019

RAPPORT FRA
REGIONRÅD

FINNMARKS

LEDERSKAP

I

BARENTS

Lederen i Barents regionråd Ragnhild Vassvik informerte om at Finnmark var med på å finansiere
årsmøtet til BRYC i Kirkenes i november 2018. Hun takket Murmansk oblast for dets Barents fokus
gjennom et eget Barents arrangement under deres årlige forretningsuke i november. Ragnhild Vassvik
satte stor pris på muligheten til å delta i paneldebatten samt uttrykte et ønske om å gjøre dette til et
årlig arrangement.
Finnmark har satt i gang fotokonkurransen Discover Barents med fokus på ungdom i
Barentsregionen. Konkurransen ble offentliggjort i februar, og resultatene vil komme på plass i juni.
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Så langt har vi fått inn ca. 60 gode bilder. Vi ønsker å lage en markering sammen med
vinnerne under neste rådsmøte i Umeå.
Ragnhild Vassvik deltok i paneldebatten under et kvinneforumet i Murmansk i mars 2019. Det kan
være idé å arrangere slike konferanser årlig i forskjellige Barents regioner for å utveksle erfaringer
og finne løsninger på felles utfordringer.
Neste uke drar Finnmarks delegasjon til St. Petersburg for å promotere Barents sammen med flere
andre Barents regioner under «Arctic Forum» i St.Petersburg i Russland.
Videre opplyste lederen om at sammenslåingsprosess Troms og Finnmark er igangsatt.
Finnmark har også hatt lederskapet i Nordkalottrådet, og i forrige uke ble stafettpinnen gitt til
Norrbotten. Her som i Barentssamarbeidet har mobilitet over grensene hatt et sterkt fokus.
Vedtak: Rapporten tas til etterretning

SAK BRR 06/2019

RAPPORT FRA EMBETSMANNKOMITÉ (CSO)

Representanten fra Embetsmannkomiteen (CSO) Eva Ekmehag la frem følgende:
I Stockholm 20. mars avholdte embetsmannkomiteen et møte med arbeidsgruppenes ledere. IBS
deltok i møtet på Skype. Det merkes en forbedring i koordinering og samarbeid mellom
arbeidsgruppene. Mandatene til de fleste arbeidsgruppene er oppdatert.
Eva Ekmehag besøkte Kirkenes konferansen i slutten av februar og formidlet en hilsen
(videomelding) fra den svenske utenriksministeren. På konferansen ble det holdt et panel om
betydningen av Barentssamarbeidet. Den første Stoltenbergs prisen ble delt ut til Den norsk-russiske
fiskerikommisjonen.
Embetsmannkomiten var også representert på møtet i arbeidsgruppen for helse- og sosialsaker i
Tromsø 19.-20.mars.
Følgende arrangement skal gjennomføres innen utgangen av den svenske lederskapsperioden:
• BRYC seksuell helse konferanse i Kiruna, 21.-24. mai
• Urfolks toppmøte og kongress i Lycksele, 27.-28. mai
• Barents Summer Games i Murmansk, 30. august - 1. september
• Barents transportministermøter i Umeå, 9.-11. september
• Barents parlamentariker konferanse i Haparanda, 16.-18. september
• Barents redningsøvelse i Kiruna, 23.-27. september
• BEACs ministermøte i Umeå, 3. oktober
Vedtak: Rapporten tas til etterretning
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SAK BRR 07/2019

RAPPORT FRA DET INTERNASJONALE
BARENTSSEKRETARIATET (IBS)

Tomas Hallberg, leder av det Internasjonale Barentssekretariatet takket arbeidsgruppene for
presentasjon av fantastiske suksess-prosjekter. Videre satte han fokus på en sak – paneldebatten
Talking Barents under Arktisk Forum i St. Petersburg10. april. Flere guvernører fra Barentsregionen
skal delta i paneldebatten og fortelle sine suksesshistorier. Tomas Hallberg vil være moderator.
SAK BRR 08/2019

BARENTS UNGDOM - BOKPROSJEKT TIL BARENTS PRESS

Tim Andersson, som representerte både Barents regionale ungdomsråd (BRYC) og Barents Press,
startet med rapporten om BRYCs virksomhet. Et vellykket årlig arrangement 2018 ble avholdt i 8.11. november i Kirkenes. Arrangementet var dedikert til 25 års jubileum for Barentssamarbeidet og
hadde fokus på kulturmangfold i Barentsregionen. 64 ungdommer fikk muligheten til å delta i
arrangementet. Deretter deltok BRYCs representanter i Barents paneldebatten under den årlige
internasjonale forretningsuken i Murmansk.
I januar 2019 deltok man på Inversia Media Festival i Murmansk og Business to Barents (B2B) i
Joensuu. På BRYCs årlige møte ble valgt et nytt styre. Det neste store arrangement er Konferanse for
seksuell helse 21.-24. mai i Kiruna.
Videre presenterte Tim Andersson boka #Barents #BeingYoungHere, et resultat av en journalistisk
ekspedisjon på kryss og tvers av Barentsregionen. Ekspedisjonen var organisert av Barents Press
Sverige og Nordic Journalist Centre. Boka består av 32 reportasjer skrevet på 4 språk (svensk, finsk,
russisk og norsk) av journalister fra Barentsregionen og om Barentsregionen. Alle artikler er oversatt
til engelsk. Tekstene følges med bilder fra respektive regionene.
SAK BRR 09/2019

ANDRE SAKER

SAK BRR 10/2019

MØTETS AVSLUTNING

Leder for Barents regionråd takket arbeidsgruppene for presentasjonene og alle for deltakelse i
møtet. Møtet ble avsluttet kl. 13.00.

12
Barents regionråds møte, Tromsø, 3. april 2019

