BARENTSIN
ALUENEUVOSTON

KOKOUS

3. kesäkuuta 2013

Kirkkoniemi

ASIALISTA
OHJELMA

..................................................................................................... 3

OSALLISTUJAT

..................................... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

ASIAKOHTA RR 1/2013 ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN................................................... 6
ASIAKOHTA RR 2/2013 PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN .............................................. 7
ASIAKOHTA RR 3/2013 ALUENEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN TIEDONANTO .......... 8
ASIAKOHTA RR 4/2013 ALUEKOMITEAN PUHEENJOHTAJAN TIEDONANTO ............ 10
ASIAKOHTA RR 5/2013 VIRKAMIESKOMITEAN (CSO) TIEDONANTO ......................... 11
ASIAKOHTA RR 6/2013 KANSAINVÄLISEN BARENTS-SIHTEERISTÖN (IBS)
TIEDONANTO ............................................................................... 13
ASIAKOHTA RR 7/2013 BARENTSIN TOIMINTAOHJELMA 2014-2018 ......................... 15
ASIAKOHTA RR 8/2013 BARENTSIN ALUENEUVOSTON LAUSUNTO UUDEN
KIRKKONIEMEN JULISTUKSEN JOHDOSTA .............................. 16
ASIAKOHTA RR 9/2013 MUUT KYSYMYKSET ............................................................... 17
ASIAKOHTA RR 10/2013 SEURAAVA KOKOUS ............................................................. 18

Alueneuvosto, Kirkkoniemi, 3. kesäkuuta 2013

2

Barentsin alueneuvoston kokous
Päivämäärä: 3. kesäkuuta 2013
Paikka: Kirkkoniemi, Norja

Ohjelma:
Sunnuntai 2. kesäkuuta 2013
Saapuminen
18.00

Päivällinen ja laivaretki Barentsin alueneuvostolle, aluekomitealle,
virkamieskomitealle ja Norjan Barents -sihteeristölle

Majoitus Rica Arctic -hotellissa
Osoite: Kongens Gata 1–3, Kirkkoniemi
Puhelin: +47 78 99 59 00
Sähköposti: rica.arctic.hotel@rica.no

Maanantai 3. kesäkuuta 2013
09.00–12.00

Barentsin alueneuvoston kokous
Paikka: Norjan Barents -sihteeristö, Rådhusgata 8

13:00–14:00

Lounas

18:00–

Virallinen Norjan puheenjohtajuuskauden ohjelma

Tiistai 4. kesäkuuta 2013
10:00

Barentsin alueen pääministerien huippukokous

11:15

Barentsin kokous, Thon -hotelli
Keskustelutilaisuus
Kirkkoniemen julistuksen allekirjoittaminen

12:00

Lehdistötilaisuus

12.20–14.00

Lounas

Alueneuvosto, Kirkkoniemi, 3. kesäkuuta 2013

3

Osallistujat
Alueneuvosto
1. Sven-Erik Österberg, puheenjohtaja Norrbotten, Ruotsi
2. Magdalena Andersson

Västerbotten, Ruotsi

3. Lisbeth Isaksen

Finnmark, Norja

4. Pia Svensgaard

Tromssa, Norja

5. Lena Thorgersen

Nordland, Norja

6. Pauli Harju

Oulu, Suomi

7. Veikko Kumpumäki

Lappi, Suomi

8. Hannu Heikkinen

Kainuu, Suomi

9. Marina Kovtun

Muurmansk, Venäjä

10. Igor Orlov

Arkangeli, Venäjä

11. Liliya Oparina

Komin tasavalta, Venäjä

12. Aleksandr Khudilainen

Karjalan tasavalta, Venäjä

13. Igor Fedorov

Nenetsin autonominen alue, Venäjä

14. Lars-Anders Baer

Alkuperäiskansan työryhmä

Alueneuvoston tarkkailijajäsenet
15. Sergey Kotkin

Luoteis-Venäjän parlamentaarikkoyhdistys

16. Per-Oskar Kjölås

Barentsin alueen kristillisten kirkkojen yhteistyöneuvosto

Muut
17. Brynolf Tjärner

Norrbotten, Ruotsi

18. Lena Anttila

Norrbotten, Ruotsi

19. Mikael Bergström

Västerbotten, Ruotsi

20. Bente Knudsen Helland

Tromssa, Norja

21. Markus Karlsen

Finnmark, Norja

22. Yevgeny Galkin

Muurmansk, Venäjä

23. Ludmila Kabantseva

Komin tasavalta, Venäjä

24. Alexei Kalinin

Arkangeli, Venäjä

25. Alexei Andronov

Arkangeli, Venäjä

26. Dmitry Kislov

Karjalan tasavalta, Venäjä

27. Sergey Kokarev

Nenets, Venäjä

28. Roman Gokkoev

Oulu, Suomi

29. Mika Riipi

Lappi, Suomi

30. Anja Salo

Alkuperäiskansan työryhmä

31. Ari Sirén

Kansainvälinen Barents -sihteeristö

32. Yury Nikiforov

Kansainvälinen Barents -sihteeristö

33. Rune Rafaelsen

Norjan Barents -sihteeristöt

Alueneuvosto, Kirkkoniemi, 3. kesäkuuta 2013

4

34. Sverre Stub

CSO, Norja

35. Alf-Åge Hansen

Ulkoasiainministeriö, Norja

36. Runar Sjåstad

Finnmark, Norja

37. Laila Dalhug

Norjan Barents -sihteeristö

38. Esko Lotvonen

Lappi, Suomi

39. Andrey Podoplekin

Arkangeli, Venäjä

40. Martti Hahl

Barents Keskus, Suomi

41. Nikolaj Smirnov

Tromssa, Norja

42. Målfrid Baik

Finnmark, Norja

43. Henry Andreas Ellingsen

BRYC, Nordland

44. Eirik Mofoss

BRYC, Finnmark

45. Alexander Falck

BRYC, Västerbotten

46. Johan Berglund

BRYC, Norrbotten

47. Tomas Nathaniel Harder

BRYC, Finnmark

48. Anna Rybakova

BRYC, Karelia

49. Yurchenkova Yanina

BRYC, Komi

50. Inna Fedorova

BRYC, Muurmansk

51. Maria Petrova

BYCO

Sihteeristö
52. Sari Roininen

Norrbotten, Ruotsi

Alueneuvosto, Kirkkoniemi, 3. kesäkuuta 2013

5

Asiakohta RR 1/2013

Asialistan hyväksyminen

Alueneuvoston jäsenten esittely.
Asialista hyväksyttiin kohtaan Muut kysymykset tehdyin lisäyksin:
- Barentsin alueen kulttuuripalkinto
- IBS:n henkilöstön työjärjestyksen muutokset
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Asiakohta RR 2/2013

Pöytäkirjan hyväksyminen

14. marraskuuta 2012 Voksenåsissa järjestetyn alueneuvoston kokouksen pöytäkirja
hyväksyttiin.
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Asiakohta RR 3/2013
Sven-Erik

Alueneuvoston puheenjohtajan tiedonanto

Österberg,

Barentsin

alueneuvoston

puheenjohtaja,

avaa

kokouksen

tervetuliais-puheella.

Puheenjohtaja korosti 20 vuotta sitten käynnistyneen Barents-yhteistyön merkitystä, mistä
osoituksena

on

myös

uutta

Kirkkoniemen

julistusta

vahvistamaan

saapuneiden

pääministerien läsnäolo. Yhteistyön merkitystä korostaa myös se, että hallituksen ja
aluetason toimijat tapaavat toisensa samassa tilaisuudessa. Se osoittaa, että Barentsyhteistyö edistää alueen kehitystä tuomalla hallitusten ja aluetason toimijat yhteen ja
sitouttamalla heidät toimimaan yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

20 vuoden yhteistyö on tuottanut paljon hyviä tuloksia. Nykyisin esimerkiksi lähes miljoona
ihmistä ylittää maidemme rajat pohjoisessa, mitä voi verrata noin tuhanteen vuonna 1993,
jolloin yhteistyö käynnistyi. Meillä on myös pitkälle kehitettyä yhteistyötä yhteiskunnan
useilla eri aloilla, joilla asiantuntijamme, yrityksemme ja organisaatiomme osallistuvat
Barentsin alueen kehittämiseen.

Mutta, vaikka olemmekin saavuttaneet hyviä tuloksia, meidän ei tule tyytyä niihin.
Edessämme on paljon haasteita.

Tämän päivän kokouksessa käsitellään kahta Barentsin alueen jatkuvalle kehitykselle
tärkeää

kulmakiveä.

Aluekomitea

on

laatinut

ehdotuksen

uudesta

alueellisesta

yhteistyöohjelmasta, ja kaikki alueelliset toimijat ovat saaneet tilaisuuden osallistua
ohjelman valmisteluun ja esittäneet paljon hyviä ehdotuksia. Odotan ohjelmalta paljon, ja
olen varma, että Arkangeli seuraavana puheenjohtajuusalueena toteuttaa ansiokkaasti ne
visiot ja tavoitteet, jotka ohjelmassa on asetettu.

Haluan siksi toivottaa kuvernööri Orlovin ja Arkangelin alueen lämpimästi tervetulleiksi
ottamaan vastaan puheenjohtajuuden, kun tapaamme Tromssassa 28.-29. lokakuuta tänä
vuonna Barentsin ulkoministerikokouksen yhteydessä.

Alueneuvosto, Kirkkoniemi, 3. kesäkuuta 2013

8

Huomenna alueidemme pääministerit vahvistavat uuden Kirkkoniemen julistuksen, joka
perustuu vuoden 1993 julistuksen periaatteisiin. Uusi julistus on paljolti tulevaisuuteen
suuntautuva ja korostaa alueellisen yhteistyön merkitystä. Tulkitsen sen niin, että
alueelliset yhteistyöpanoksemme ja Barents-yhteistyön kehittämismahdollisuutemme on
tunnustettu hyviksi.

Aluekomitea

on

pääministereille

laatinut

ehdotuksen alueneuvoston

huomenna.

Komitea

on

onnistunut

lausunnoksi, joka
työssään

ja

esitellään

laatinut

hyvin

tasapainotetun lausunnon, joka selventää alueellisen tason näkemystä yhteistyöstä
jatkossa.

Lausunnosta

ilmenee

myös

eräänlainen

”kärsimättömyys”

joissakin

kysymyksissä, mikä minusta on hyvä asia.

Vaikka olemmekin saavuttaneet paljon hyviä tuloksia, se ei estä meitä alueellisella tasolla
argumentoimasta yhteistyötä ja tulosten saavuttamista helpottavien ja nopeuttavien
toimenpiteiden puolesta.

Toivotan vielä kerran kaikki lämpimästi tervetulleiksi.
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Asiakohta RR 4/2013

Aluekomitean puheenjohtajan tiedonanto

Brynolf Tjärner, Barentsin aluekomitean puheenjohtaja, tiedottaa.

Aluekomitea on vuonna 2013 kokoontunut 3 kertaa; 13.–14. helmikuuta Rovaniemellä, 17.
huhtikuuta videokokouksessa ja 2. kesäkuuta Kirkkoniemellä.
Pääasioita kokouksissa ovat olleet uuden alueellisen toimintaohjelman, Barents Program
2014–2018, laatiminen ja ehdotuksen laatiminen alueneuvoston lausunnoksi
Kirkkoniemellä 3.–4. kesäkuuta järjestettävän Barents Summit 2013 -huippukokouksen
johdosta.

Barentsin ohjelman osalta aluekomitea on pyrkinyt sitouttamaan työryhmät laaja-alaisesti
ohjelmatyöhön, jotta mahdollisimmat monet osallistuisivat siihen. 13.–14. helmikuuta
aluekomitea kutsui kaikkien alueellisten ja yhdistettyjen työryhmien alueelliset
puheenjohtajat työkokoukseen Rovaniemelle. Rovaniemen kokouksen tulosten pohjalta
aluekomitea laati uuden toimintaohjelman, joka hyväksyttiin yksimielisesti 2. kesäkuuta.

Alueneuvoston lausuntoehdotusta on laadittu Kirkkoniemen julistuksen laatimisprosessin
rinnalla. Aluekomitean puheenjohtajana olen osallistunut CSO:n uuden Kirkkoniemen
julistuksen käsittelyprosessiin.

13.–14. toukokuuta osallistuin Barents Industrial Partnership -seminaariin Tromssassa. Se
oli erittäin informatiivinen ja hyvä seminaari, johon osallistui paljon alueen eri
organisaatioiden ja elinkeinoelämän toimijoita.

20. toukokuuta Jakutskin, Sahan tasavallan, valtuuskunta teki vierailun Ruotsin, Suomen
ja Norjan Barentsin alueille. Valtuuskunnan vierailun tarkoituksena oli tiedottaa Northern
Forumin toiminnasta ja keskustella Barentsin ja Northern Forumin mahdollisuuksista
yhteistyöhön tulevaisuudessa. Northern Forumilla ja Barents-yhteistyöllä on paljon
yhtäläisyyksiä, mikä voi tarjota mahdollisuuksia yhteistyöhankkeisiin jatkossa.
Jakutskilla on ollut Northern Forumin puheenjohtajuus vuodesta 2010 alkaen.

Seuraava komiteakokous pidetään Arkangelissa 10.–11. syyskuuta.
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Asiakohta RR 5/2013

Virkamieskomitean (CSO) tiedonanto

Sverre Stub, CSO:n puheenjohtaja, tiedottaa, että heillä on ollut 2 kokousta alueneuvoston
Voksenåsenin kokouksen jälkeen; ensiksi Oslossa joulukuussa pidetty kokous, johon
työryhmien puheenjohtajat osallistuivat, toiseksi Bodössä maaliskuussa pidetty kokous.

Työryhmät näyttivät tehneen hyvää työtä, vaikkakin hieman vaihtelevassa määrin. BEATA,
Barentsin euro-arktinen liikennetyöryhmä, on aloittanut yhteisen liikennesuunnitelman
valmistelut Barentsin alueelle ja toimittaa raportin ministereille Narvikin konferenssissa nyt
syyskuussa. Taloustyöryhmä on osallistunut Barents Industrial Partnership -seminaariin,
jossa otettiin esille myös raportti ympäristötyöryhmän järjestämästä kaivos- ja
ympäristökonferenssista, joka pidettiin Rovaniemellä huhtikuussa.

Huhtikuussa Harstadissa pidettiin Barentsin parlamentaarikkojen konferenssi, jossa
hyväksyttiin kaikki tärkeät teemat Barentsin alueen yhteistyölle jatkossa. Osallistujia oli
paljon, varsinkin Venäjältä oli sekä duuman keskushallinnon että alueellisen tason
edustajia.

CSO on varsinaisten kokousten lisäksi kokoontunut kaksi kertaa huhti- ja toukokuussa
keskustellakseen uuden Kirkkoniemen julistuksen tekstistä. Prosessi on ollut pitkä, ja on
saatu paljon hyviä ja rakentavia lausuntoja, varsinkin alueelliselta tasolta. Pääministerit
eivät allekirjoita Kirkkoniemen julistusta, vaan se hyväksytään sellaisena kuin se laadittiin
10 vuotta sitten. Vuoden 1993 julistus muodosti perustan yhteistyön jatkumiselle, ja
uudella julistuksella sitä jatketaan uusien edellytysten ja mahdollisuuksien puitteissa.

Uusi Kirkkonimen julistus ja uuden Barentsin ohjelman luonnos vastaavat hyvin toisiaan.
Julistus

painottaa

myös

alueellisen

tason

merkitystä

Barents-yhteistyön

hyvälle

jatkumiselle.

Barentsin alueen kulttuuripalkinto, joka toivottavasti myönnetään vuosittain, on esimerkki
kansallisen ja alueellisen tason toimitsijoiden yhteistyöstä Barents-yhteistyölle tärkeässä
hankkeessa. Alustavasti Norrbotten ja Västerbotten alueellisella tasolla sekä Norjan
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ulkoasiainministeriö

avustavat

rahoituksessa,

mutta

lisäavustusta

toivotaan

sekä

alueelliselta että kansalliselta tasolta.
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Asiakohta RR 6/2013

Kansainvälisen Barents-sihteeristön (IBS) tiedonanto

Ari Sirén, IBS-johtaja, tiedottaa, että Voksenåsenin 14. marraskuuta 2012 pidetyn
alueneuvoston kokouksen jälkeen on kokoontunut 7 työryhmää, joista yksi kaksi kertaa.
Alkuperäisväestöryhmä kokoontui 24. tammikuuta Tromssassa. Työryhmä kertoi
pääkohdittain seminaarista, joka järjestettiin yhdessä Tromssan yliopiston saamen
opintokeskuksen kanssa samanaikaisesti Arctic Frontiers Conference –tapahtuman
kanssa. Seminaari sai erittäin myönteisen vastaanoton ja ehdotettiin, että sellainen
järjestettäisiin myös vuonna 2014. YK:n maailmankonferenssin, joka järjestetään Altassa
2014,

valmistelut

esitettiin.

Tähän

konferenssiin

odotetaan

osallistuvan

400

alkuperäisväestön edustajaa.
Turismityöryhmällä on ollut kaksi kokousta, ensimmäinen 7. helmikuuta Tukholmassa ja
toinen

17.

huhtikuuta

Rovaniemellä.

Toista

kokousta

edeltävästi

järjestettiin

menestyksekkään BART -hankkeen (Public-Private Partnership in Barents Tourism)
päätösseminaari. Todettiin, että turismityöryhmän tulee pitää kokouksia alueellisen
liikenneryhmän ja yhdistetyn koulutus- ja tutkimustyöryhmän kanssa valottaakseen
erityisesti

mahdollisuuksia

liikenneyhteyksien,

ennen

kaikkea

lentoyhteyksien,

parantamiseen itä-länsisuunnassa. Barentsin matkailun uudessa toimintasuunnitelmassa,
joka on julkaistu kirjana, korostetaan erityisesti saatavuutta ja liikenneinfrastruktuuria,
liikenneyhteydet ovat ratkaisevan tärkeitä. Odotetaan, että tämän toimintasuunnitelman
lyhennetty versio allekirjoitetaan Arkangelin turismifoorumin aikana kesäkuussa.
Yhdistetty terveys- ja sosiaaliasioiden työryhmä piti 16. kokouksensa 19. maaliskuuta
Kirkkoniemessä. Työryhmä pohti HIV/AIDS-, tuberkuloosi- ja CYAR- (lasten ja nuorten
riskiryhmät) johtokomiteoiden raportteja. Viimeksi mainitulle myönnetään Kolarctic-varoja
ja käytettävissä on myöc varoja kansainväliseen yhteistyöhön erityisesti Norjan ja Venäjän
sekä Suomen ja Venäjän välillä. Pohjoismatt jatkavat Pohjoismaisen ulottuvuuden
kumppanuuden terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisen puitteissa hedelmällistä
yhteistyötään Barentsin terveysryhmän kanssa. Barentsin alueen terveystyö kohtaa
haasteita jäsenmaiden ja alueiden vastuunjaon välisten erojen vuoksi.
Yhdistetty pelastusyhteistyökomitea kokoontui 8.–9. huhtikuuta 2013 Helsingissä.
Keskusteltavia asioita olivat muun muassa yhteyspisteiden määrä jäsenmaissa.
Tarkoituksena on, että kussakin maassa on vain yksi yhteyspiste hätätilanteista
ilmoittamiseen, mutta pelastustoimen erilaisen organisaation vuoksi sekä Venäjällä että
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Suomessa on yhä käytössä useampia yhteyspisteitä. Yhteinen koordinaatiokeskus
pelastustoimelle, joka sijaitsee Bodøssä, vastaa nyt Barents Joint Manual –käsikirjan
päivityksestä. Barentsin pelastusharjoituksista keskusteltiin seurannan ja harjoituksista
saatujen opetusten kannalta, koska harjoituksissa tehdään toistuvasti samoja virheitä eikä
merkittävää parannusta näytä tapahtuvan. Yhdistetty komitea haluaa aktiivisemman roolin
pelastusharjoitusten arvioinnissa. Se valmistelee oman toimintasuunnitelman.
Kulttuurityöryhmä kokoontui 17.–19. huhtikuuta Sortavalassa, Venäjän Karjalassa.
Asialistalla oli kohta, jossa oli kyse Norrbottenin lääninhallituksen johtaman ENPIhankkeen tilanteesta ja etenemisestä. Hankkeessa on viisi osahanketta: kirkkomusiikki,
museohankkeet, taide, hanke nuorille yrittäjille ja hanke, jonka tavoitteena on
kokousfoorumin kehittäminen Barentsin alueelle. Tämä on tähän mennessä suurin ENPIkulttuurihanke, jossa on mukana 25 hankekumppania ja 12 aluetta. Työryhmä jatkoi uuden
kulttuuristrategian valmisteluja vuosille 2014–2018 ja esitteli raportteja eri alueilta
korostaen myös Barents-yhteistyön 20-vuotisjuhlaa. Kriteereistä mahdolliselle Barentskulttuuripalkinnolle keskusteltiin asialistan yhtenä kohtana.
Ympäristöyhteistyöryhmä kokoontui 25.–26. huhtikuuta Rovaniemellä. Neljä alaryhmää
kokoontui ensin erikseen. Puheenjohtaja tiedotti osallistujille “Kaivostoiminnan paras
ympäristökäytäntö Barentsin alueella” -konferenssista, joka järjestettiin 23.–24. huhtikuuta
2013 Rovaniemellä. Suurta huomiota kiinnitettiin Barentsin alueen ilmastonmuutosta
käsittelevään alustavaan toimintasuunnitelmaan ja työryhmän työpanokseen suunnitelman
laatimisessa. Kaikki ajankohtaiset ympäristökysymykset olivat asialistalla. Raportit,
esitykset ja keskustelut olivat näyte korkeatasoisesta ammattiosaamisesta.
Talousyhteistyöryhmä piti kokouksensa 13.–14. toukokuuta Tromssassa. Työryhmä
keskittyi joihinkin esityksiin: tutkimus taloudellisesta yhteistyöstä Barentsin alueella
vuosina 2003-2012, mukaan lukien eri tahoilta saatu rahoitus; investointien kartoitus; ja
kaksi esitystä teemasta merenkulku. Todettiin, että itä-länsi -lentoyhteyksien puutteella on
jopa haitallinen vaikutus Barentsin alueen kehitykselle ja taloudelliselle yhteistyölle.
Työryhmä päätti ottaa mineraalisektoriin liittyvät asiat esille seuraavassa kokouksessaan.
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Asiakohta RR 7/2013

Barentsin toimintasuunnitelma 2014–2018

Brynolf Tjärner esittelee aluekomitean ehdotuksen uudeksi toimintasuunnitelmaksi
aluekomitealle ja alueneuvostolle. Aluekomitea on nimittänyt ad hoc -ryhmän, jonka
tehtävänä on laatia ehdotus uudeksi toimintasuunnitelmaksi alueelliselle Barentsyhteistyölle. Komitea on kuuden viime kuukauden aikana pitänyt kolme kokousta, joissa on
käsitelty ohjelmaa. Alueelliset toimijat ovat ansiokkaasti ja aktiivisesti osallistuneet työhön
ja esittäneet ehdotuksia ohjelmaan.

Komitea hyväksyi ohjelman kokouksessaan 17. huhtikuuta. Komiteakokouksessa eilen 2.
kesäkuuta keskusteltiin toimituksellisista muutoksista, jotka saatte nähdä, kun ohjelma
esitellään ja sitä tutkitaan tarkemmin.

Brynolf Tjärner esittää lyhyesti vision Barentsin alueen yhteistyölle jatkossa, joka on
ihmisten elinehtojen parantaminen, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen
edistäminen

sekä

rauhaisen

kehityksen

varmistaminen

alueella.

Haasteet

ja

mahdollisuudet alueella liittyvät muun muassa demografiaan, osaamisen jatkuvaan
kehittämiseen, ympäristövaikutuksiin, teolliseen kehitykseen ja hyvien elinympäristöjen
luomiseen. Ohjelman prioriteetteja vuosina 2014–2018 ovat pk-yritysten toiminnan
edistäminen, rajat ylittävä yhteistyö, ympäristö- ja ilmasto-olosuhteet, liikenneyhteydet ja
infrastruktuuri, elinkeinoelämän ja yliopistojen välinen yhteistyö sekä liikkuvuus rajojen yli
ja jotkut muut asiat. Ohjelman toteuttamiseen tarvittavasta implementoinnista ja
vastuunjaosta vastaavat suurelta osin eri työryhmät, mutta myös aluekomitea ja
alueneuvosto.

Alueneuvosto

päätti

hyväksyä

Barents-ohjelman

2014–2018

ja

ohjelmatekstin

toimitukselliset muutokset sekä lisäyksen kulttuurin merkityksestä Barentsin alueelle, jonka
Pia Svensgaard ja Lisbeth Isaksen olivat todenneet puuttuvan ohjelmasta.
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Asiakohta RR 8/2013

Barentsin alueneuvoston lausunto Kirkkoniemen uudesta
julistuksesta

Brynolf Tjärner tiedottaa aluekomitean ehdotuksesta lausunnoksi uudesta Kirkkoniemen
julistuksesta, jonka pääministerit hyväksyvät 4. kesäkuuta Kirkkoniemessä.
Komitea käsitteli lausunnon sähköpostin välityksellä, koska vastausaika oli lyhyt. Uusi
Kirkkoniemen julistus on suurin piirtein yhdenmukainen Barents-ohjelman 2014–2018
kanssa ja sen vuoksi komitea päätti jättää kaikki ajankohtaiset asiat toistamatta.
Painopisteenä ovat sen sijaan kaikkein ajankohtaisimpina koetut asiat. Lisäksi laaditaan
tiedonanto Tromssassa syksyllä pidettävään ulkoministerikokoukseen, jossa
alueneuvostolla on mahdollisuus ottaa tarkemmin esille Barentsin alueen yhteistyölle
jatkossa tärkeitä asioita.
Lisbeth Isaksen ja Pia Svensgaard haluavat, että kulttuurin merkitystä painotetaan myös
lausunnossa.
Alueneuvosto päättää hyväksyä lausunnon sillä lisäyksellä, että kulttuurin merkitystä
painotetaan.
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Muut kysymykset

Barentsin alueen kulttuuripalkinto
Brynolf Tjärner kertoo, että kulttuurityöryhmän, alueellisen puheenjohtajuustahon ja CSO:n
välillä on käyty keskusteluja. Myös aluekomitea käsitteli asiaa 2. kesäkuussa pidetyssä
kokouksessaan ja pitää aloitetta hyvänä.

Alueneuvosto päätyy kannattamaan Kulttuuripalkintoa.

IBS-henkilöstön työjärjestys.
Ari Sirén esittää, että IBS:n odotetaan tarjoavan palveluitaan sekä puheenjohtajuustahon
hallinnon ja aluetason toimijoille että Barents-yhteistyöhön osallistuville muille toimijoille.
Se ajankohtainen virkaehtosopimus, jota ehdotetaan muutettavaksi, on talousosaston
virka, jonka haltija on Roy Hojem. Nyt ehdotetaan, että hänen 3 vuoden määräaikaista
virkasopimustaan jatketaan 1 vuodella. Tämän viran hoitaminen edellyttää erityisiä taitoja
sekä paikallisten olojen tuntemusta varsinkin viranomaisten käytännön, taloudellisten
kysymysten ja johtokysymysten osalta. Tämä asia on myös otettu esiin CSO-kokouksessa.

Alueneuvosto hyväksyy Ari Sirénin ehdotuksen.
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Seuraava kokous

Alueneuvoston seuraava kokous pidetään Tromssassa, Norjassa, 28.–29. lokakuuta 2013
ulkoministerikokouksen yhteydessä, ja tällöin vaihtuu myös puheenjohtajuus.

Marina Kovtun, Murmansk, ilmoittaa, että he eivät voi saapua tähän kokoukseen muiden
tehtävien vuoksi.

Alueneuvosto päättää, että seuraava kokous pidetään 28.–29. lokakuuta Tromssassa,
koska neuvosto ei voi vaikuttaa ulkoministerien kokouksen ajankohtaan.
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