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Møte i Barents regionråd
Dato: 25. mai 2011
Sted: Syktyvkar

Program:
Tirsdag 24. mai 2011
Ankomst
Innkvartering på Avalon hotell
Adresse: Ul. Internacionalnaja 133, Syktyvkar
Telefon/faks: +7 (8212)257-500 e-post: info@avalonhotel.ru
20:00

Middag for Barents regionråd og regionkomite
Sted: restaurant Vytsjegda (Вычегда)
Adresse: ul. Internacionalnaja 126, Syktyvkar

Onsdag 25. mai 2011
09:00 – 12:00

Møte i Barents regionråd
Sted: møtesalen i Republikkens statlige råd
Adresse: ul. Kommunistitsjeskaja 8

12:00

Lunsj
Sted: restaurant Vytsjegda (Вычегда)
Adresse: ul. Internacionalnaja 126, Syktyvkar
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Deltakere
(b: bekreftet)
Regionrådet
1. Pia Svensgaard, leder (b)

Troms, Norge

2. Runar Sjaastad (b)

Finnmark, Norge

3. Alpo Jokelainen

Kainuu, Finland

4. Pauli Harju (b)

Oulu, Finland

5. Veikko Kumpumäki

Lapland, Finland

6. Per-Ola Eriksson (b)

Norrbotten, Sverige

7. Chris Heister (b)

Västerbotten, Sverige

8. Andrei Lik (b)

Arkhangelsk, Ryssland

Observatører til regionrådet
9. Sisko Kaarto (b)

Nord-Karelen, Finland

10. Åke Nordlundh

Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsregionen

Regionkomiteen
11. Oddgeir Danielsen, leder (b)

Troms, Norge

12. Tore Gundersen (b)

Finnmark, Norge

13. Hannu Heikkinen

Kainuu, Finland

14. Maiju Hyry (b)

Lapland, Finland

15. Maria Östensson (b)

Västerbotten, Sverige

16. Brynolf Tjärner (b)

Norrbotten, Sverige

17. Ljudmila Kabanceva (b)

Republikken Komi, Russland

18. Evgeny Yushkov (b)

Arbeidsgruppen for urfolk

Andre:
19. Gustaf Winstrand

CSO, Sverige

20. Alexander Ignatiev (b)

Det internasjonale barentssekretariatet

21. Anna Lund (b)

Det internasjonale barentssekretariatet

22. Rune Rafaelsen

Det norske barentssekretariatet

23. Roman Gokkoev (b)

Det finske barentssekretariatet

24. Rune Bakkevoll (b)

Nord-Norges informasjonskontor i Brüssel

25. A. L. Chernov (b)

Republikken Karelen

26. L. O. Oparina (b)

Republikken Karelen

27. Bente Knudsen Helland (b)

Troms, Norge

28. Elena Haapaniemi (b)

Norrbotten
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29. Lena Anttila (b)

Norrbotten

30. Sari Roininen (b)

Norrbotten

31. Alexei Bambulyak (b)

Akvaplan Niva

32. Steinar Njaa (b)

Det norske oljedirektoratet

Sekretariat:
33. Marianne Lund (b)
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Punkt BRC 1/2011

Agenda

Agendan antogs.
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Punkt BRC 2/2011

Protokollet från föregående möte

Protokollet antogs.

Bilaga 1 – Protokoll från Barents regionråd 11 november 2011 i Kajaani
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Punkt BRC 3/2011

Information från Regionrådets ordförande

Regionrådets ordförande (Pia Svensgaard) informerade om ett möte mellan Troms fylke och
Leningrads oblast och med St. Petersburgs guvernör som båda hyser ett stort intresse för Barents
Regionen. De informerades om Barentssamarbetet. I januari i Tromsö hölls ett möte inom ramen
för nätverket NSPA (Northern Sparsely Populated Area) där Sveriges, Norges och Finlands
nordliga regioner samarbetar för att påverka EUs regionalpolitik. Mötet samordnades med den
årliga konferensen Arctic Frontiers, där Barents Regionråds ordförandeskap ledde en session
tillsamans med ordförande i Murmansks duma, Evgenij Nikora.
I februari träffade Troms fylke Arkhangelsks guvernör Mishailtjuk. Detta skedde i samband med att
Thorvald Stoltenberg utnämndes till hedersdoktor vid Arkhangelsks federala universitet. Då
diskuterades också hur Nansen och Lomonosov jubileeumen kan firas gemensamt i Tromsö
respektive Arkhangelsk.
I april bjöds Barents medlemsregioner till EU-parlamentet av det EU-Arktiskt forum för ett
seminarium om den nordliga sjöleden, mineraltillgångar, fiske och urfolksfrågor. Där deltog bland
andra chefen för Atomflot. Seminariet var vällyckat och det är uppenbart att intresset för den
nordliga sjörutten är mycket stort exempelvis för säkerhetsrelaterade frågor.
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Punkt BRC 4/2011

Information från Regionkomitténs ordförande

Regionkommitténs ordförande (Oddgeir Danielsen) informerade om de många Barentsarrangemang som ägt rum under våren, regionkommitténs medverkan i dessa och underströk
fördelen med att samordna evenemang, samt hänvisade till mer detaljerad information om
arbetsgrupperna i en senare agendapunkt. Liksom Regionrådet samordnade Regionkommittén ett
möte med Arctic Frontiers – ett årligt arrangemang med nordliga teman som det är önskvärt att
Barentsaktörer deltar i.
Troms ordförandeskap svarade under våren för att Regionkommittén deltog i den Nordliga
Dimensionens parlamentarikermöte med inspel i transport- och logistikfrågor och i det av det
svenska BEAC ordförandeskapet organiserade råvaruseminariet i EU-parlamentet i mars.
Via ordförandeskapet deltog också kommittén i Barents parlamentarikerkonferens som hölls i
Luleå i maj. Konferensen samordnades med ett BEAC CSO-möte och visar återigen upp fördelen
med att samordna evenemang.
Det är glädjande att två regionala arbetsgrupper som varit en passiva under en längre tid nu
återaktiverats och har mötts. Det gäller den Regionala arbetsgruppen för investeringar och
ekonomiskt samarbete och den Regionala arbetsgruppen för transport och logistik.
Förväntningarna på dessa gruppers bidrag inom två mycket centrala samarbetsområden i
Barentsregionen är höga. Att notera är också att den sistnämnda byter namn från den Regionala
arbetsgruppen för kommunikationer till den Regionala arbetsgruppen för transport och logistik då
det bättre avspeglar gruppens egentliga arbetsområde.
Den förstnämnda arbetsgruppen är en av arrangörerna bakom det kommande evenemanget
Barents Industrial Partnership i Haparanda 15 juni. Det är en arena för utbyte där så många som
möjligt bör delta.
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Punkt BRC 5/2011

Information från ämbetsmannagruppen (CSO)

Representant för ämbetsmannagruppen och det svenska BEAC ordförandeskapet (Gustaf
Winstrand) informerade om genomförda och kommande evenemang och poängterade det
regionala samarbetes unikalitet samt underströk vikten av att regionala och nationella nivåer
samarbetar och att det svenska ordförandeskapet haft stort utbyte av ett samarbete med Troms
regionrådsordförandeskap. Sveriges prioriteringar är att främja tillväxt både med avseende på miljö
och ekonomi. Goda nyheter är att arbetsgruppen för miljö gör framsteg och att de 12 miljoner SEK
som tidigare aviserats under rubriken Barents Window efter administrative förseningar nu är
tillgängliga för arbetet med miljö-hot spots. Medlen handläggs av Nefco och kan sökas där.
Ur det svenska ordförandeskapets perspektiv är Barentssamarbetet en god arena för samarbete
kring Barentsregionens rikliga råvarutillgångar och arbetar därför för att föra upp dessa frågor
högre på agendan i syfte att på bästa sätt tillsammans ta tillvara resurserna. Tillgångarna omfattar
inte bara olja och gas utan regionen är också unik för sina mineraltillgångar. Beräkningar som
säger att 80 procent av den gruvteknik som avänds globalt har sitt ursprung i Barentsländerna
visar exempelvis på den tradition som finns i området. Det svenska ordförandeskapet arrangerade
i mars ett råvaruseminarium i EU-parlamentet som attraherade 130 deltagare. Som värdar stod
Utrikesminister Carl Bildt och Näringsminister och Energiminister Maud Olofsson. I panelen deltog
statssekreterare från Norge och Finland, Rysslands EU-ambassadör och representanter för
industri och forskning. Barentsregionens betydelse diskuterades med EUs Kommissionär för
Industri och Entreprenörskap och med EU-parlamentariker med ansvar för industrifrågor som
också deltog i panelen. Behovet av förbättrad infrastruktur och behovet av ett fördjupat samarbete
inom forskning och utveckling upptog en stor del av diskussionerna. Ordförandeskapet kan
konstatera att seminariet var vällyckat och att man lyckades med att öka insikten i EU om
regionens betydelse samt att man nu ser över hur frågorna kan tas vidare på en mer praktisk nivå.
En ytterligare prioritet är att stötta SME-sektorn. Den svenska sekonderingen av en Project
Funding Adviser (Irina Nazarova) till IBS är avsedd att vara en resurs för små företag som vill vara
aktiva över landsgränserna. Sekonderingen är nu förlängd till ett andra år.
Några kommande evenemang är Barents Industrial Partnership i juni och en svensk företagarresa
till Murmansk ledd av statssekreteraren för handelsfrågor. I september i norra Sverige genomförs
Barents Rescue Exercise med deltagande från alla fyra Barentsländer. Ordförandeskapet avslutar
sedan med ett utrikesministermöte i LKABs besöksgruva i Kiruna där uppdraget lämnas över till
Norge.
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Punkt BRC 6/2011

Information från det Internationella barentssekretariatet (IBS)

Chefen för IBS (Alexander Ignatiev) underströk att intresset för Barentsregionen och
Barentssamarbetet är stort och att några ytterligare arrangemang förtjänar att nämnas. Nordliga
Dimensionens (ND) Parlamentariska Forum i mars, där också IBS närvarade, visade särskilt
intresse för transportfrågorna och uppmanande regeringarna för NDs medlemsländer att utveckla
en model för att stärka urfolkens deltagande. I maj i Luleå hölls den 5e Barents
parlamentarikerkonferensen. I mars hölls det andra ND Business Forum som tilldrar sig främst
ryskt och finskt intresse. IBS deltog och introducerade Barentssamarbetet.
Samarbetet mellan BEAC och NCM fortsätter i och med att det NCM-finansierade projektet om
biologisk mångfald relaterat till klimatförändringar tilldelats resurser för en tredje fas. Projektet leds
av Umeå universitet. Det treåriga avtal som slutits mellan Ryssland och Nefco inom ramen för
Arktiska rådet har baring också på Barentsregionen då listan för miljö-hot spots i Barents och
Arktis sammanfaller.
I mars hölls det årliga mötet mellan de fyra nordliga råden i syfte att utbyta informaion och
identifiera synergimöjligheter i vilket IBS deltog.
I april besökte de ambassadörer som är posterade i Norge för Arktiska rådets medlemsländer
Kirkenes. Tema för besöket var Barentsregionen i global kontext. I maj ägde det årliga resande
seminariet Kalottakademin rum i Kirkenes som IBS den här gången stod värd för. xxx
På norskt och finskt inititativ kartläggs och utreds under året verksamheter och möjligheter för
bättre samordning mellan de fyra regionala råden i norr. Barentsinstitutet i Kirkenes och Tampere
universitet utför utredningsarbetet och kommer under hösten att presentera rekommendationer.
IBS Rådgivare för projektfinansiering har presenterat finansieringsmöjligheter för arbetsgrupper
och i andra barentssammanhang och går nu i och med förlängningen av tjänsten in i en andra fas
med fokus på mer direkt rådgivning till projekt.
IBS och Arctic Center i Rovaniemi publiserade nyligen det tredje numret av nyhetsbrevet
BarentSaga. Arctic Center har färdigställt en databas avsedd att redogöra för hur arbetet med
miljö-hot spots fortskrider. Sju hot spots ser ut att kunna avföras från listan inom överskådlig
framtid.
Indigee – projektet för entrepreneurskap på urfolksområdet som drivs av IBS – går mycket bra och
har haft sin andra konferens. Projektet har totalt 73 deltagare.
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Punkt 7/2011

Utvärdering av arbetsgrupperna

Chefen för IBS (Alexander Ignatiev) påminde om att full information om arbetsgrupperna finns på
www.beac.st

och

att

de

16

arbetsgrupperna

täcker

Barentssamarbetets

samtliga

samarbetsområden. Deras aktivitet varierar i omfång vilket har flera orsaker – såväl nivå på
personligt engagemang som politiska prioriteringar. Men utvecklingen är sammanfattningsvis
positiv eftersom de flesta har haft möten under våren eller planerar att mötas innan
sommarsemestern.
I synnerhet fyra grupper förtjänar särskild uppmärksamhet eftersom de återaktiverats efter långa
uppehåll på i vissa fall upp till tre år. Den Regionala arbetsgruppen för investeringar och
ekonomiskt samarbete hade ett möte i april. Gruppens fokus är på SMEs och att höja
kompetensen för att göra det lättare att göra affärer med Ryssland. Gruppen för samarbete inom
skogssbruk träffades i maj. Den Regionala arbetsgruppen för transport och logistik har också
träffats efter ett långt uppehåll och kommer främst att ägna sig åt en transportstrategi för regionen.
Gruppen är viktig i synnerhet då det är ett faktum att transportgruppen med nationell
representation – BEATA – för närvarande är passiv. Arbetsgruppen för energifrågor är ytterligare
en grupp som mötts efter ett långt uppehåll. Den höll helt nyligen ett möte kombinerat med en
workshop ägnad åt energieffektivitet och användningen av förnybara resurser för ryska kommuner.
Miljöarbetsgruppen – en av de allra viktigaste och mest aktiva grupperna – möts nu i början på
juni. Arbetsgruppen för tullfrågor har inte varit särskilt aktiv med anledning av förhandlingarna
direkt mellan EU och Ryssland som inkluderar detta område och med anledning av det positiva
tullsamarbetet för att förhindra brott mot tullbestämmelser. Arbetsgruppen för turismutveckling
träffas inom kort i samband med ett internationellt turism forum i Arkhangelsk. Mycket tack vare
finskt inititativ har ett projekt med avsikt att identifiera strategier och analysera resultat och statistik
samt ge rekommendationer kunnat startas. Arbetsgruppen för hälsa och sociala frågor arbetar med
att ta fram ett program för 2012-2015. Den har tre undergrupper: AIDS/HIV, Barn och unga i
riskzonen, och TBC. Den sistnämnda arbetar för att uppfylla Kirkenesdeklarationen från 2003 där
Barentsländernas statsministrar slår fast att man 2013 ska ha tagit kontroll över spridningen av
TBC. Arbetsgruppen för utbildning och forskning möts senare under året för att bland annat
diskutera praktiskt samarbete mellan universitet och samarbete mellan universitet och den privata
sektorn med avseende på förbättra kunskapen om framtida anställningsbehov. Presentationen
omfattar inte alla arbetsgruppers verksamhet men de nu mest viktiga och aktuella aktiviteterna.
Ordförande (Pia Svensgaard) välkomnade den nyligen ökade aktiviteten i flera arbetsgrupper.
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Punkt BRC 8/2011

Den regionala arbetsgruppen för kommunikation – namnbyte

Kainuuregionen och ordförande i nämnd arbetsgrupp (Hannu Heikkinen) informerade om att den
Regionala arbetsgruppen för kommunikationer önskar byta namn till den Regionala arbetsgruppen för
transport och logistik då det bättre överensstämmer med gruppens arbetsområde och syfte. Frågan är
också viktig då det föreligger ett behov av att attrahera rätt experter.
Ordförande (Pia Svensgard) underströk vikten av ett korrekt namn för att inte riskera missförstånd
särskilt som gruppens arbete har mycket hög prioritet.
Västerbotten (Chris Heister) påpekade att det är avgörande att arbetsgruppen mycket tydligt inkluderar
EU i sin kommande strategi. Ett resultat av råmaterialseminariet i mars i EU-parlamentet är ett
uppenbart ökat intresse för Barentsregionen. Därför är det viktigt att strategin inkluderar inte bara en
inomregional diskussion utan också synliggör prioriteringar och behov på EU-nivå i syfte att öppna
möjligheter för medfinansiering av de investeringar som krävs. Avgörande är också att gruppen lyfter
upp de regionala diskussionerna till nationell nivå där man nu ser över hur frågorna praktiskt kan tas
vidare enligt rapporten från ämbetsmannagruppens representant.
Ordförande (Pia Svensgaard) höll med om det ökade intresset från EU för Barents resurser men
påminde om att Regionrådet har en uppgift i att verka för att naturresursernas värdeökning kommer
själva regionen till del inte minst då erfarenheten säger att det värdökningarna ofta skapats utanför
regionen. Det finns emellertid inget motsatsförhållande att EU kopplas in medfinansiering. Därtill
arbetar den norska regeringen med att ta fram en transportplan för nordområdena som en del av de
Norges nationella prioriteringar och som också omfattar Barentsregionen.
Ordförande för Regionkommittén (Oddgeir Danielsen) underströk att inititativet till namnbytet
kommer från Regionkommittén liksom definitionen av gruppens mandat. Strategin är tvådelad, det vill
säga inte bara Europa är viktigt utan också globala marknader med koppling till utvecklingen av den
Nordliga sjörutten, den Transibiriska järnvägen och tillgång till den nordamerikanska marknaden med
som nås genom havskorridoren via Island och in i Hudsonbukten.
Västerbotten (Chris Heister) återknöt till sitt tidigare inlägg om vikten av att spela in det gemensamma
regionala intresset till nationella nivåer och till EU där det finns möjligheter till medfinansiering till
strategiska investeringar. Därtill har inte transportfrågorna endast ett råvaruperspektiv utan handlar
också om persontransporter. Den globala efterfrågan på råvaror är gigantisk och det ligger i regionens
intresse, liksom ordföranden påpekat att se till att affärer och förädling sker på ett för regionen optimalt
sätt.
Rådet biföll gruppens förslag om namnbyte.
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Punkt BRC 9/2011

Begäran från Nord-Karelen om medlemskap i Barents
Regionråd

Ordförande (Pia Svensgaard) informerade om att frågan har varit på Regionkommitténs bord
tidigare men att det behövs en formell ansökan för att kunna ta ställning. Alla regioner har också
rätt att bli hörda innan ett beslut kan fattas.
Oulu (Pauli Harju) informerade om att Nord-Karelen deltar i NSPA och i ENPI, ingår i nationella
planer i relaterade verksamheter och har en lång gräns mot Ryssland.
Ordförande (Pia Svensgaard) ansøkan distir til regionerna, alla får uttala sej, den nationella nivån
avgør slutligen om medlemskap.

ha tidigare varit i kommitten, inge formell ansökan från norkaralen,...behandling kräver en
formell ansökan och alla regioner måste få uttala sej. Därför kommer inte beslut fattas i
möte. förrn ansökan
VEDLEGG 2 – Brev
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Punkt BRC 10/2011

Orientering om norsk-ryskt projekt for reduktion av
gasbränning från oljefält

Det norska Oljedirektoratet (Steinar Njaa) informerade om ulike samarbetsprojekt och – fora i
Barentsregionen –där Oljedirektoratet (OD) är involverat. OD har samarbetat med olika
institutioner, samt regionala och nationala myndigheter, om resursutnyttjande i regionen sedan
början av 1990-talet. OD önskar att vara en aktiv deltagare för att säkerställa ett optimalt
utnyttjande av naturressurserna, och för att säkra att erfarenheter delas och dryftas mellan
berörda länder.
Steiner Njaa informerade vidare om ODs erfarenheter av reduktion av gasbränning från oljefält.
OD har länge varit angelägen om att gasen som sorteras ut vid oljeutvinningen skall återvinnas
eller användas, i stället för att brännas eller släppas direkt ut i atmosfären. Merparten av gas på på
den norska sockeln blir i dag antingen transporterad i land och såld, eller använd för att alstra
elkraft på plats. Gas som inte kan nyttjas på detta sätt förs tillbaka under havbotten, vilket gör att
det i dag bara är 0,3 procent av gasen som bränns.
OD önskar dela med sig av sina erfarenheter av att bruka överskottsgas med internasjonale
samarbetspartners, särskilt i Russland. OD kommer att delta i studierna som måste igång för att
också andra länder bättre ska kunna använda överskottsgas än i dag.
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Punkt BRC 11/2011
Orientering om projektet ”Miljöskador og ekonomisk
kompensation – harmonisering av regelverk”

Akvaplan Niva (Alexei Bambulyak) presenterade projektet och förklarade att det började som ett
regional projekt mellan vetenskapliga forskningsinstitutioner i Ryssland och Norge, men att det nu
alltmer blir ett samarbete på den internationella arenan. Idén till det aktuella projektet
presenterades vid ett möte i den Internationella arktiska kommittén, där man föreslog en rad
seminariarier om prognostisering och scenarior för oljeutsläpp. Huvudmålen är att använda ett och
samma system med standardiserade välgrundade normer och regleringar för att beräkna risker
och värden av förluster ekonomiskt och på miljön och att kunna göra detta med stöd av lag.
Problemet är att det i dag används olika beräkningsmetoder. De metoder som används i Ryssland
är framtagna av det ryska miljö- och resursministeriet. Ett exempel på beräkningar är 2003 då
boten för ett råoljeutsläpp på 50 ton sattes till tre miljoner NOK. Samma utsläpp beäknades till fyra
miljoner NOK 2007 efter att de gemensamma beräkningsmetoderna antogs 2006.
Projektets platform är ett avtal från 2009 mellan Norges forskningsråd och och det Ryska
vetenskapliga akademin. På seminarierna i Komi och på Arctic Frontiers i Tromsö, har 25
föredragshållare från 10 länder deltagit. Seminarierna har bidragit till ett närmande för hur
kvaliteten på miljön värderas – det vills säga optimala parametrar tillämpliga för olje- och
gasverksamhet. Det är en förutsättning att den ekologiska kontrollen är objektiv och regionalt
anpassad. Målet för nästa fas är att föra in arbetet i Arktis- och Barentsråden, i industrin, i andra
organisationer som verkar inom miljöområdet och inom lagstiftning. Det handlar med andra ord om
att utvidga samarbetet och att involvera även regioner i alla barentsländer.
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Punkt BRC 12/2011

Orientering om mötet mellan EU Arktiskt Forum og Barents
Regionråd

Nordnorges EU-kontor (Rune Bakkevoll) informerade om hur Nordnorges EU-kontor arbetat
under Troms ordförandeskap för att lyfta de nordliga frågorna på EU-agendan – för att
uppmärksamma att Barentsregionen är viktig för Europa och i dess regionalpolitk. Därtill har
arbetet visat att Barentssamarbetet sätter ett exempel för ett väl fungerande regionalt samarbete.
Nordnorges EU-kontor samarbetar bland annat med det Norska och det Internationella
barentssekretariatet.
Troms är tillsammans med andra regioner i Norges, Finlands och Sveriges norra dela aktivt i
nätverket NSPA med syftet att påverka EU-politiken. Också NEEBOR – ett nätverk för
gränsregioner med Schengengräns är aktuellt från finsk och norsk sida. Arbetet i nätverken har
också bäring på barentsfrågor. I oktober 2009 medverkade Barentssamarbetet med ett välbesökt
seminarium med titeln Barents-Rysslandssamarbetet i det årliga Open Days i Bryssel, som är en
vecka av seminarier och workshops för regioner och städer. Detta följdes upp med ett event i
Murmansk i anslutning till BEACs 12e utrikesministermöte som hölls där senare samma månad.
Kontoret har också informerat norskt näringsliv om politisk utveckling nordområdena och om EUintresset. Tjänstemän från EU kommission besökte 2010 sekretariaten i Kirkenes och Murmansks
ekonomiska forum. Det svenska BEAC-ordförandeskapets råvaruseminarium i mars i EUparlamentet var ett betydelsefullt bidrag till arbetet med att väcka Barentsintresset i Bryssel.
Tillsammans med det EU-Arktiska forumet med bas i EU-parlamentet organiserades sedan
ytterligare ett möte, denna gång med fokus den nordliga havspassagen, urfolk, fiske och på
Barentsregionen i utvecklingen av den EU-Arktiska strategin. Dialogen mellan det EU-Arktiska
forumet och Regionrådet tog fart med det rådets gemensamma uttalande avseende EUs förslag till
en arktisk politik. Det blev välmottaget och resulterade i uppmärksamhet i forumets nyhetsbrev.
Steffen Weber, generalsekreterare för EU-Arctic Forum, besökte också Arctic Frontiers i Tromsö i
februari. Ett positivt resultat i sig är att allt detta sker i just EU-parlamentet. Tanken är att forumet
ska utvecklas till en tankesmedja för nordliga frågor liksom att en inbjudan förväntas komma till
Regionrådet från forumet om att bli medlem i ett nätverk som är under uppbyggande. Ett aktivt
deltagande där ger information om politiska strömningar kring nordliga frågor och vilka personer
som är betydelsefulla. Av fortsatt stort intresse är naturligtvis transport- och råvarufrågor.
Sammanfattningvis har EU-intresset för Barentregionen ökat och det är en förhoppning av
Norrbottens inkommande ordförandeskap ska ta vid i arbetet med att profilera Barentsregionen på
EU-nivå.
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Punkt BRC 13/2011:

13th SESSION OF THE BARENTS EURO-ARCTIC COUNCIL –

JOINT COMMUNIQUE
Ordförande (Pia Svensgaard) informerade om att det utkast till kommuniké inför
utrikesministermötet under hösten 2011 som är bifogat till möteshandlingarna också är
föremål för synpunkter från Regionrådet. Förslag går till Troms ordförandeskapet som
sedan tar det vidare.
Förslaget till kommuniké och 9 juni som sista dag för att komma med inspel antogs.
VEDLEGG 3 – Utkast til kommuniké

Regionrådet, Syktyvkar, 25 maj 2011

18

Punkt BRC 14/2011

Övriga frågor

Ordförande (Pia Svensgaard) meddelade att två övriga frågor anmälts. Den ena frågan kommer
från Västerbotten och handlar om finansiering av ungdomssamarbetet vilket också avhandlades på
det senaste mötet (Kajaani). Ungdomssmarbetet är prioriterat och för Sverige, Norge och
Ryssland är finansieringen på plats vilket inte är fallet för Finland. Regionrådet har tidigare fått
information från Finland om säger att aktivititer bör ske i projektform för att de ska kunna få
finansiering.
Norrbotten önskar också informera om sitt kommande ordförandeskap.
Lapland (Veikko Kumpumäki) efterlyste en skriftlig ansökan och utlovade att den kommer att
beviljas.
Västerbotten (Maria Östensson) tackade för Finlands svar och meddelade att det kommer att
sändas en rekvisition för medel tillsammans med redovisning och program för kommande år.
Norrbotten (Per-Ola Eriksson) konstaterade att Troms är en mycket aktiv ordförande som tar
många betydelsefulla inititativ och uttryckte stor uppskattning för detta. Norrbotten ser fram emot
att bli ordförande i oktober 2011 och hoppas kunna arbeta vidare på Troms insatser liksom baserat
på Norrbottens erfarenheter kunna vidareutveckla förutsättningarna för samarbetet ytterligare. Att
implementera Barentsprogrammet som antogs i november 2008 är prioriterat. Norrbottens
ordförandeskap sammanfaller också med 20-årsjubiléet av Barentssamarbetet. För att fira detta
skulle år 2013 kunna utnämnas till ett Barentsår vilket ytterligare kan stärka banden mellan folken
och insatserna både regionalt och nationellt och därtill ge ökad möjlighet att väcka uppmärksamhet
internationellt kring Barentsregionens unika potentialer. Alla är bekanta med de huvudsakliga
prioriteringen att göra regionen till en attaktiv plats att besöka, leva och verka i och som förmår
attrahera de unga. Med tillgången till råvaror, avancerad technologi och hög kunskapsnivå finns
alla förutsättningar att lyckas och att få ett långsiktigt hållbar utveckling. Men det kräver
investeringar i gruv- och verkstadsindustrin, i forskning och infrastruktur. Utmaningarna kan bara
mötas genom samarbete och gemensamma gränsöverskridande långsiktiga strategier, vilket också
är fallet med klimatförändringarna för att minimera de negativa effekterna. Norrbotten vill också
understryka vikten av de folkliga utbytet och det kulturella samarbetets roll och hoppas att
Barentsåret 2013 kan uttryckas bland annat genom flera kulturevenemang. Regionrådet hälsades
välkommen till Kiruna i oktober.
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Punkt BRC15/2011

Nästa möte

Nästa möte i Barents regionråd hålls 11 oktober, 2011, i Kiruna, Norrbotten.
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