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Møte i Barents regionråd
Dato: 11. november 2010
Sted: Scandic Kajanus hotell, Kajaani.

Program:

Onsdag 10. november 2010
Ankomst
Innkvartering på Scandic Kajanus hotell
Adresse: Koskikatu 3, 87200 Kajaani
Telefon: +358 (0) 8 61641 faks: +358 (0) 8 6164 505, e-post: kajanus@scandichotels.com

19:00

Middag for Barents regionråd og regionkomite
Sted: Sirius restaurant
Adresse: Brahenkatu 5

Torsdag 11. november 2010
08:30 – 12:30

Møte i Barents regionråd
Sted: Scandic Kajanus hotell, rom 4, 2. etasje
Adresse: Koskikatu 3, 87200 Kajaani

12:30

Lunsj

Avreise
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Deltakere
Regionrådet
1. Pia Svensgaard, leder

Troms, Norge

2. Trud Berg

Nordland, Norge

3. Hannu Heikkinen

Kainuu, Finland

4. Pauli Harju

Oulu, Finland

5. Veikko Kumpumäki

Lapland, Finland

6. Brynolf Tjärner

Norrbotten, Sverige

7. Percy Gustavsson

Västerbotten, Sverige

8. Evgenij Galkin

Murmansk, Russland

9. Valerij Suhoborov

Arkhangelsk, Russland

10. Ljudmila Kabanceva

Republikken Komi, Russland

11. Sergey Kokarev

Nenets autonome område, Russland

12. Aili Keskitalo

Arbeidsgruppa for urfolk

Observatører til regionrådet
13. Sisko Kaarto

Nord-Karelen, Finland

14. Kari Tiirola

Samarbeidsrådet for kristne kirker i Barentsregionen

Regionkomiteen
15. Oddgeir Danielsen, leder

Troms, Norge

16. Andreas Flåm

Nordland, Norge

17. Kari Aalto

Oulu, Finland

18. Maiju Hyry

Lapland, Finland

19. Maria Östensson

Västerbotten, Sverige

20. Christina Henriksen

Arbeidsgruppen for urfolk

Andre:
21. Per Wallén

CSO, Sverige

22. Alexander Ignatiev

Det internasjonale barentssekretariatet

23. Emil Strand

Det internasjonale barentssekretariatet

24. Mattias Lindgren

Det internasjonale barentssekretariatet

25. Irina Nazarova

Det internasjonale barentssekretariatet

26. Roman Gokkoev

Det finske barentssekretariatet

27. Rune Bakkevoll

Nord-Norges informasjonskontor i Brüssel

28. Bente Knudsen Helland

Troms, Norge

Sekretariat:
29. Marianne Lund
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Tolker:
30. Kajsa Wickström
31. Aleksej Repin
32. Stein Larsen
33. Kristiina Antinjuntti
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Sak BRC 19/2010

Godkjenning av agenda

Vedtak:
Agendan godkänns.
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Sak BRC 20/2010

Godkjenning av protokollen

Vedtak:
Protokollet från mötet i Barents regionråd 11. juni 2010 i Tromsø godkänns.
VEDLEGG 1 – Protokollen fra møtet i Barents regionråd 11. juni 2010 i Tromsø
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Sak BRC 21/2010

Informasjon/innledning fra regionrådets leder

Ordföranden (fr Svensgaard) informerade att 5 september blev gränsavtalet mellan Norge
och Ryssland undertecknat i Murmansk och det var utrikesminister och stasminister möte
samtidigt mellan Norge och Ryssland. Ordföranden fick också ordet på mötet och sade då
några ord om barentssamarbetet. Under mötet diskuterades urfolkssituationen på båda
sidor gränsen, fiskerisammarbetet mellan Norge och Ryssland och Pomoravtalet kring
visumfrihet vid norsk-ryska gränsen. Utvärderingen om hur Pomoravtalet fungerar kommer
att ha stor betydelse avseende hur man går vidare.

I september besöktes Murmansk med fylkesrådet då det var en hel del möten bla möte
med den regionala Duman då sammarbetsavtal diskuterades. Galkin var bland annat med
på detta möte och nämnde bla. Urfolkssammarbetet. I Arkhangelsk i September var den
norska utrikesministern på plats samtidig som det norska konsulatet öppnades vilket var
en milstolpe i sammarbetet. Detta möjliggör att medborgarna i Arkhangels kan söka visum
till Norge på plats i Arkhangelsk och slipper resa till Murmansk før att söka visum. Hösten
har sammanfattningsvis varit händelserik vad gällande det norsk ryska sammarbetet.

Det är viktigt att BRC att tar till sig EUs arkitiska politik då arktis är i fokus på många håll.
Den regionala stæmman bör komma till tals i dessa sammanhang när det är regionalpolitik
på en internationell nivå.

Murmansk (hr Galkin) tillægger att avtalet om gränsborna och gränszonen som är 30 km
på båda sidor så har avtalsparterna beslutat att ett speciellt pass skall införas på båda
sidor. Detta innebär att inte att något nytt system kommer att införas utan att det som finns
används.

Ordföranden (fr Svensgaard) instæmmer i att det blir lättare att passera gränsen för de
som bor i gränszonen.

Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.
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Sak BRC 22/2010

Informasjon fra regionkomiteens leder

Ordförande i RC (hr Danielsen) informerer att han övertagit ledarskapet efter Roald
Røkeberg och att han gärna vill föra vidare det goda arbetet som Rökeberg gjorde i
synnerhet med att sätta fokus på arbetsgrupperna.

Regionkomiteen har möte oftare än rådet och det senaste mötet var i Arkhangelsk. Mötet i
Arkhangelsk var mycket givande eftersom det gav en innsikt i hur Arkhangelsk arbetar
innom barentssamarbetet. Att få reda på hur sammarbetet fungerar på regional och lokal
nivå är mycket nyttigt och det är viktigt att få dessa insikter.

Regionkomitten är förberedande organ till rådet och har ansvar før att de regionala
arbetsgrupperna fungerar. Tyvärr är det vissa arbetsgrupper som haft en låg aktivitet,
detta har lett till att regionkomiteen har reaktiverat två arbetsgrupper. Den ena gruppen är
arbetsgruppen för industri och ekonomiskt sammarbete och ledare för gruppen är Kjell
Hjelm. Inbjudningar till regionen för att nominera medlemmar har sänts ut och ledaren för
arbetsgruppen visar stor entusiasm. Arbetsgruppen för kommunikation har också
reaktiverats och Hainnu Haikanen har utsetts till ny ledare och inbjudningar till regionerna
för att nominera representanter till gruppen har också gått ut. Eftersom arbetsgruppen har
legat nere under en längre tid har RC utformat ett nytt mandat där kommunikation
definieras som logistik och transport.

Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.
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Sak BRC 23/2010

Informasjon fra embetsmannsgruppa (CSO)

Ordförande i CSO (hr Wallén) informerade att CSO fäster stor vikt vid sammarbetet med
den regionala nivån. Sammarbtetet är unikt på såsätt att det finns både en regional och
nationell nivå. Nyligen var det möte i CSO då den regionala nivån representerades av
Ordförande i RC (hr Danielsen).

Från den nationella nivån följs arbetsgruppernas arbete och i juni 2010 var det ett möte i
Stockholm. Tidigare har alla arbetsgruppsordförandena kallats till CSO möte, men under
2010 har de som jobbar på barentssekritariatet på utrikesdepartementet i Stockholm åkt
runt på alla mötena, vilket är en metod som fungerat bra.

I Kiruna och Abisko hade CSO sitt möte i början av oktober kom två skaer ut som kan vara
värda att nämna. Dels försöker CSO med hjälp av IBS och Mattias Lindgrens klimatrapport
ta fram underlag för ett mindre seminarium om klimatförändringar som är tänkt att vara
tvärsektoriellt. Vid CSO mötet beslutades också att till nästa CSO möte bjuda in
representanter från vart och ett av de tre urfolken i barentsområdet.

I juni i år var ett råvaruseminarium med den svenska utrikesministern som värd planerat i
Bryssel, men detta genomfördes inte pågrund av en kalenderkollision för utrikesministern.
Mötet planeras nu att genomføras i mycket nära sammarbete med den regionala nivån
och handla om råvaror, de kunskaper som finns i regionen om råvaror och om
infrastrukturinvesteringar. Bakgrunden är meddelandet om råvaror som EU komissionen
arbetar ut för närvarande och som skall presenteras i december.

Det svenska ordförandeskapet planerar närmast att i sammarbete med Murmansk
myndighter, det norska generalkonsulatet i Murmansk, svenska generalkonsulatet i St
Petersburg och Nordiska ministerrådet genomföra ett antikorruptionsseminarium i
Murmansk före jul. Kulturarbetsgruppen planerar ett möte i Arkhangelsk i April som följs av
ett seminarium om hur man sammarbetar med NDs partnerskap för kultur. Barents
industrial partnership planeras av Näringsdepartementet antingen i maj eller i september
2011. Den svenska riksdagen planerar en sedvanlig konferens barents parlamentariker i
mitten av maj med fokus på energifrågor och urfolks företagande. I september i Norrbotten
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kommer Sverige att stå värd för räddningstjänstövningen. Utrikesministermöte kommer
också att genomföras och sedan miljöministermøtet.
Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.
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Sak BRC 24/2010

Informasjon fra Det internasjonale barentssekretariatet (IBS)

Ledare av IBS (hr Ignatiev) informerar om Murmansk ekonomiskt forum som IBS deltog i.
Forumet har blivit ett traditionellt forum där frågor rörande vitt skillda ämnen diskuteras. I
Murmansk i september genomfördes barents politikerkonferens som Murmansk Duma har
tagit initiativet till.

I november i Oslo var det ett ministermöte innom ramen för ND. Man talade mycket om de
fyra råden som finns här i norr och i resolutionen står det att sammarbetet bör stärkas
mellan de strukturer som finns i norr. IBS har kontakter med sekritariaten till de strukturer
som finns i barentsregionen och innom kulturområdet planeras sammarbete med ND.

Projektsammarbete är en av de saker som IBS prioriterar bla. Urfolksprojektet som skall
utveckla entreprenörskap hos unga. Detta är ett projekt som fortskrider med flera möten
och som har som mål att ca 33 av 65 entreprenörer skall visa positiva resultat.

IBS arbetar också med att utveckala webbsidan och försöker sammla mycket information
där bla. om hot spots. Ett initiativ från IBS är att publicerat barentssaga som är ett
nyhetsbrev och alla är välkommna med kommentarer till nyhetsbrevet. IBS har också fått
en ny medarbetere, Irina Nazarova som arbetar som finansiell rådgivare. De första
praktikanterna har tjänstgjort på IBS och den första erfarenheten har varit god..

Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.
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Sak 25/2010

Finansieringsrådgiver ved Det internasjonale
barentssekretariatet

Finansiell rådgivare vid IBS (fr Nazarova) informerar det svenska utrikesdepartementet
finansierar tjänsten under ett år från augusti 2010. Den viktigaste uppgiften för den
finansiella rådgivaren är att hjälpa till med att aktivera projekt i barentsregionen. Tidigare
har Irina Nazarova jobbat åtta år i informationsbyrån vid nordiska ministerrådet i st
Petersburg.

De viktigaste uppgifterna för finansieringsrådgivaren är att samla information om
finansieringskällor

och

distribuera

detta

till

alla

intressenter.

Inledningsvis

har

finansieringsrådgivaren arbetet med att besöka finansiärer till barentssamarbetet
exempelvis Europeiska investeringsbanken, NEFCO,NIB och EU kommissionen och i olika
departement samt i regional administration. I slutet av 2010 kommer besöken att avslutas
och idén är i dagsläget att 2011 organisera roadshows inehållandes seminarier i
regionerna och informera om projekt och hur man söker pengar. Under seminarierna är
tanken att informera om vilka finansieringskällor som finns, hur man skriver ett projekt
samt att ha individuell konsultation om enskillda projekt.

Var tredje månad kommer det att utarbetets rapporter om hur arbetet går och den först
planeras att presenteras i slutet på november. Resultatet av arbetet kommer att bli att en
databas om finansieringskällor kommer att upprättas och läggas ut på IBS hemsida.

Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.
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Sak BRC 26/2009

Ungdomsprogrammet 2011-2014

Regional Working Group on Youth Issues (RWGYI) (fr Östensson) informerar om att
föreslaget ungdomsprogram gäller för åren 2011-2014 och syftet är att ta tillvara den
potential som finns hos unga i regionen. Alla regionerna har liknande problem med att
många unga flyttar och att det finns många äldre kvar vilket är ett demografisk problem.

Ungas aktiva deltagande i barentssamarbetet är därför av stor betydelse. I den regionala
ungdomsarbetsgruppen har det jobbats mycket med ungdomsrådet, eftersom det är viktigt
med länken mellan ungdommar och tjänstemän. Nyligen har Lars Miguel som jobbar vid
IBS tagit över ordförandeskapet i RWGYI.

I BRYC har varje region en representant och det finns även en representant för urfolk.
Programmet som är antaget syftar framför allt till att öka ungdommars inflytande i barents
och att stärka barents bland ungdommar och utanför barentsområdet. Varje år har BRYC
ett event och i år var det barents passion week i Kirkenes som fukuserade på det goda
livet i norr. Totalt var det 69 st deltagare från alla regioner som deltog. Varje år är tanken
att fokusera på två teman och 2011 kommer det att vara mänskliga rättighter och
mångfald.

Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.
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Sak BRC 27/2010

EUs arktiske politikk

Nord-Norges informationskontor i Bryssel (hr Bakkevold) informerar om att målet är att
EUs medvetenhet om barentssamarbetet på regional nivå skall ökas. En representant från
EU komissionen skulle vara här och informera om EUs arktiska strategi, men detta har
tyvärr inte lyckats.

En grupp i parlamentet som kallar sig för EU Arctic Forum har engagerats för att vara en
dialoggrupp till den arktiska politiken. Det som varit viktigt för den parlamentariska gruppen
är Miljö, resursutnytjande och urfolk. Ett resultat av sammarbetet mellan regioner i EU så
har BRC blivit inbjudna till rundabordssamtal med parlamentariker i Bryssel om dessa
frågor. I tillägg till detta är tanken att ha en workshop som nordnorges europakontor och
europaparlamentet kommer att anordna. Arrangemangen kommer inte att kräva några
kostnader aller praktiska förberedelser av deltagarna. Tanken är att det skall bli en
barentsvecka i Bryssel och att BRC kan påverka EU i dessa frågor.

Ordförande i CSO (hr Wallén) informerar om att även den nationella nivån arbeter för att
sätta barents på kartan i EUs olika institutioner i Bryssel.
Ordföranden (fr Svensgaard) påpekar att detta är en mycket god möjlighet för BRC att ge
inspel till EUs arktiska politik och uppmanar alla att ta med sig denna information till
respektive region. Arenan kan bli mycket viktig och det är viktigt att det blir ett deltagande
på en hög politsk nivå.
Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.
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Sak BRC 28/2010

Orientering om CSOs arbeid med en beredskapsplan for
klimaendringer

IBS (hr Lindgren) orienterer om vad som hænt sedan februari 2010 då det var
miljöministermöte i Tromsø och då det beslutades att ta fram en plan för miljöförändringar.
CSO gav i sin tur uppdraget till IBS att sammanställa en klimathandlingsplan. I maj 2010
presenterades ett ramverk för hur en handlingsplan skulle se ut för CSO och i juni
presenterades detta också för BRC. Under våren 2010 sammanställde också IBS en lista
över hur det ser ut med klimataktiviteter i de olika arbetsgrupperna, listan går at återfinna i
rapportens bilaga ett. Under sommaren när IBS arbetade med rapporten involverades
svenska miljödepartementet och svenska UD i detta arbete.

Strukturen på rapporten utgår ifrån en indelning med mitigation, adaption, utbildning,
forskning och uppsökande informationsinsatser. Det finns också en fördjupning i rapporten
där ett antal områden studeras såsom ekologi i samband med permafrostomvandling, hur
klimatförändringen påverkar samhället och det konstateras att en klimatförändring kommer
att påverka urfolken mer. Hälsofrågor och infrastruktur är andra områden som tas upp i
rapporten.

Sammantraget finns det en hel del rekomendationer som redan är gjorda av bland annat
WGE och från konferensen i Vadsø och dessa rekomendationer är fortfarande gångbara
och därför kommer inte rapporten några nya rekomendationer. I listan över hur det ser ut
med klimataktiviteter i de olika grupperna framgår att WGE och JWGER är de grupper
som har arbetat mest med dessa frågor. I rapporten ser man också på möjlighten att CSO
bör ha en bättre styrning av arbetsgrupperna och ett bättre sammarbete med den
regionala nivån samt att en sammordnare för klimatfrågor bör också utses.

Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.
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Sak BRC 29/2010

Barents Power

Oulu (hr Aalto) informerade om att det har varit en snabb process och en del problem med
att få aktörer att bli aktiva. Vidare har det varit problem med att hitta finansiering för att
utföra programmen innom ramen för arbetsgrupperna. Det har varit 12 program som har
sökt över 21 miljoner eur och av dessa har 9 miljoner deladats ut och totalt var det 38
ansökningar. Få ansökningar godkänndes och endast tre från programmet godkändes.

Det finns en stark politisk vilja att utveckal barents vilket kunde ha synts när projektplanen
utvecklades. Anledningen till att det blev avslag på så många ansökningar var att fokus var
oklart vilket berodde på att väldigt många synpunkter kom fram och det blev en önskelista
som inte kan utföras. En annan synpunkt var att partnerskapet var svagt och att det fanns
många expertorganisationer som var kopplade till programmen, men dessa var inte
upptagna som parter. Det förmedlades heller inte till centrala europa att detta inte är en
tröskelfråga. Det finns behov av koordination, vilket ungdomsprogrammet visar.

Arbetet kommer att fortskrida och andra lösningar kommer att övervägas exempelvis att
söka finansiering via ENPI. Den centrala aspekten i sammarbetet är ekonomisamarbetet
och att tillgodose näringslivets behov av logistik och kommunikationssamarbete. En
lösning med ENPI är dock lite krånglig eftersom man från rysk sida ser att detta bör gå
igenom centraladministrationen. Tyvärr tar programtiden snart slut så det är lite sent i
processen just nu. Det har också diskuterats hur man kan ge mer ansvar till
arbetsgrupperna.

Ordföranden (fr Svensgaard) uttrycker att det är positivt att IBS blivit styrkt i att fokusera
på finansieringen.

Ordförande i CSO (hr Wallén) instämmer i det som sägs och att Europeiska
investeringsbanken inte har investerat en krona i barentsområdet vilket borde tyda på en
stor möjlighet.

Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.
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Sak BRC 30/2010

Urfolksrepresentasjon i Barentsrådet

WGIP (fr Keskitalo) rapporterade om den historiska urfolkskonferensen i februari 2011, då
urfolken har samlat sig och gjort ett gemensamt uttalande. I juni då BRC senast
sammanträdde var inte uttalande godkänt, men nu är det godkänt och utsänt till BEAC och
BRC. Essensen av uttalandet är att urfolken har rätt att representera sig själva i
barentsregionens organ och inte som nu genom andra. Det är en stor fördel att urfolken
kan representera sig själva och föra fram sina önskningar direkt från de områdena där de
bor. Utallandet är en uppmaning till organen i barentssamarbetet att det är tre olika urfolk
och att alla har rätt till representation. CSO har beslutat att de kommer att bjuda in
representanter før alla urfolk och uppmaningen är därför till BRC att göra samma sak.

Ordföranden (fr Svensgaard) påpekar att Nenetser och Vepser redan nu kan bjudas in
som observatörer. Men det måste finnas en dialog med BEAC om en liknande praxis för
BRC.

Ledare av IBS (hr Ignatiev) undar om de skall representera de etniska grupper eller
arbetsgruppen før urfolk.

WGIP (fr Keskitalo) informarar att de skall främst vara representerade i CSO och BRC och
att detta är en process som ännu inte är klar.

Ordföranden (fr Svensgaard) instämmer med WGIP (fr Keskitalo) om att det är en
process som ännu inte är klar.

Murmansk (hr Galkin) instämmer med Ledare av IBS (hr Ignatiev) och påpekar att detta
är en fråga som måste diskuteras grundligt.

WGIP (fr Keskitalo) understryker att det inte inte berör etninska grupper utan urfolk och att
WGIP är beredda att gå vidare med denna fråga på ett pragmatiskt sätt.

Ordföranden (fr Svensgaard) föreslår att BRC bjuder in representanter från Nenetser och
Vepser som observatörer till nästa BRC möte.
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Vedtak:
Att BRC till nästa möte bjuder in representanter för Samer, Nenetser och Vepser som
observatörer till nästa BRC möte.
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Sak BRC 31/2010:

Evaluering av arbeidsgruppene

Ledare av IBS (hr Ignatiev) arbetsgrupperna är grunden i sammarbetet och alt som är
positivt har uppnåtts genom dessa. Utvärderingen visar att det är positivt överlag i
arbetsgrupperna sedan senaste BRC mötet. IBS har i sin kontakt med arbetsgrupperna
specifikt bett dem att svar på hur de arbetar med att implementera barentsprogrammet,
tyvärr har inte alla arbetsgrupperna sänt in sina rapporter.

I rapporten från IBS finns det beskrivet vad arbetsgrupperna gör och ett urval av detta
kommer nu att presenteras. WGEC har haft möte i Stockholm i September och
diskuterade då deras prioriteringar och det beslutades att man WGEC skall fokusera på
resultatet av ministermötet om konkurrens. Barents industrial partnership skall också
genomföras av WGIP. I september hade JCRC ett möte i Bodø där de diskuterade
genomförandet av räddningstjänstövningen i Sverige 2011. JWGER hade också mote i
september och gruppen jobbar effektivt efter att ha varit sovande under en längre tid.
Gruppen fokuserar nu på marknadsorienteradforskning och arbetar tillsammans med
svenska jordbruksakademin.

JWGHS jobbar med aids, tubercolos och har ett program för ungdom vilket skall
diskuteras i mars.Ett nytt kulturarbetsprogram håller också på att tas fram av JWGC. Igår
hade WGE möte i Petrozavodsk och det är svårt för IBS att vara närvarande på detta
mötet samtidigt. Därför uppmanar IBS WGE att inte ha möten samtidigt som andra möten.
JEWG har endast mötts en gang och det var 2009, men de diskuterar att ha runda
bordssamtal om energieffektivisering i Murmansk län och i samband med detta ha möte i
arbetsgruppen. I Finland möttes JWGT, men problemet var att det bara var finska och
ryska representanter. BFSTF har vi haft svårt att aktivera, men nu har de en ny ordförande
och den första mötet planeras 10 december i ryssland. Denna grppen är mycket viktig
eftersom skog är en viktig del av ekonomin.

Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.
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Sak BRC 32/2010

Handlingsplan for implementering av Barentsprogrammet

Ordförande i RC (hr Danielsen) instämmer om att dokumentet från IBS om uppdateringen
från arbetsgrupperna är ett mycket viktigt dokument som ger en god överblick.
Handlingsplanen är mkt viktig för att se att barentsprogrammet genomförs och planen gås
igenom regelbundet för att överblicka vad som sker. Detta gørs i samråd med barentsrådet
som har sagt att detta skall vara uppe på varje møte. Punkten bör dock för enkelhetens
skull integreras med punkten om genomgången av arbetsgruppernas uppdatering. Detta
kommer att göras tillsamans med IBS.

Vedtak:
Informationen lades till handlingarna.

Regionrådet, Kajaani, 11. november 2010

21

Sak BRC33/2009

Høringsuttalelse – EUs arktiske strategi

Nord-Norges informationskontor i Bryssel (hr Bakkevold) informerar om statement från
EU parlamentet som alla som har en anknytning till politikområdet skall komma med inspel
till innan den 15 november. Draftrepporten skiljer sig från tidigare rapporter genom att den
är mer helhetlig och pekar mer på att man skall samverka i regionen. Det som kommit
tidigare har mer varit präglad av en politik som inte förstått arktis och barentsområdena.
En del EU politiker menar att det läggs för lite fokus på miljöfrågor och att ND kunde vara
en del av den arktiska politiken, men detta är en sammarbetspolitik mellan de nordliga
staterna.Europaparlamentet önskar också i större utsträckning än tidigare fokusera på
sammarbetena mellan folken i nord och den regionala nivån vilket är mycket positivt. Mot
bakgrund av rapporten har det med ordförande i RC (hr Danielsen) laggts ett förslag om
regionrådets yttrande om rapporten.

Arkhangelsk (hr Suhoborov) påpekar från den ryska sidan att man vill ändra i punkt 1,18
och 20 samt att ordet sustainable skall tas bort och att meningen ”...within the framework
of existing international law, agreements and conventions.” läggs till på första sidan.

WGIP (fr Keskitalo) påpekar att i början av texten under punkt ett bör det ändras avseende
skrivningen kring urfolken.

Ordföranden (fr Svensgaard) accepterar de ryska ändringarna utom sustainible för att
detta ingår som en del i rapportens namn. Urfolk ändras också till arktiska folk för att
inkludera alla som bor i det arktiska området.

Vedtak:
Uttalandet antas med ovanstående ändringar.
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Sak BRC 34/2010

Eventuelt

Regional Working Group on Youth Issues (RWGYI) (fr Östensson) informerar att vid
den tidigare diskussionen beslutades att de nordiska regionerna ställer upp med pengar
medan de ryska ställer upp med mat och logi i Ryssland. Detta året äskas 10 000 euro
från respektive region och merparten av dessa pengar kommer att gå till resor för BRYC
och tilldet årliga eventet. Dessa pengar kommer att gå till en fond som administreras av
Laila Dalhaug på Norska barentssekritariatet.

Ordföranden (fr Svensgaard) informerar att alla på mötet har inte fullmakt att godkänna
att man går in med pengar. Därför bör det skickas en förfrågan till regionerna om bidraget.

Oulu (hr Aalto) påpekar att man bör fundera på finansieringsmodellerna och det bästa
sättet att dela upp detta. I Finland är det alltid projektfinansiering av sådana här områden
och detta borde övervägas. Ansvaret för ungdomsrelaterade satsningar ligger också i
Finland på kommunnivå och man borde överväga att involvera kommunnivån istället.

Regional Working Group on Youth Issues (RWGYI) (fr Östensson) informerar att
projektfinansiering övervägts. Den interna lösningen i Finland måste Finland lösa før sig.
Det är viktigt att man går från ord till handling och att pengarna följer med.

WGIP (fr Henriksen) understryker vikten att BRYC får mötas och att det är en väl värd
investering.

Ordföranden (fr Svensgaard) påpekar också att BRYC är en viktig plattform till att
motverka den sneda åldersstrukturen som finns i barentsområdet. Det är också viktigt att
skapa en barents identitet för ungdommarna som finns i regionen.

Lappland (fr Hyry) instämmer att ungdomen är framtiden, men i Finland finns
projektfinansiering och vi borde kunna få stånd ett projekt på flera år.

Ordföranden (fr Svensgaard) påpekar att det är viktigt att det kommer nya pengar så att
det finns möjlighet för BRYC att resa.
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Nordland (fr Berg) instämmer med Ordföranden (fr Svensgaard)om vikten av att satsa
dessa förhållandevis små summor på BRYC.

Norrbotten (hr Tjärner) instämmer i Nordlands (fr Berg) yttrande och att det för Norbottens
del inte är några problem att bidra med sagda summa.

Regional Working Group on Youth Issues (RWGYI) (fr Östensson) föreslår att de som
kan åta sig detta åtar sig det och att det sänds ut en förfrågan till de regioner som inte har
möjlifghet att åta sig detta nu. På BRCs möte i maj kan sedan frågan åter tas upp.

Ordföranden (fr Svensgaard) föreslår att BRC beslutar i enighet med det Regional
Working Group on Youth Issues (RWGYI) (fr Östensson) har föreslagit.

Vedtak:
BRC beslutar att de regioner som kan åta sig finansiering av BRYC med 10 000 euro åtar
sig det och att det sänds ut en förfrågan till de regioner som inte har möjlifghet att åta sig
detta nu. På BRCs möte i maj kommer sedan frågan åter tas upp.

Samarbetsrådet for kristna kyrkor i Barentsregionen (hr Tiirola) informerar om kolarctic
projektet och att flera stift deltar. Projektet behandlar Barn och unga, miljöcertifiering,
naturresurser, energieffektivitet, ursprungsbefolkning och den skapandes tid som kommer
ifrån kyrkans teologi.
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Sak BRC 35/2010

Neste møte

Vedtak:
Nästa möte i BRC ska hållas den 25 maj 2011 i Syktyvkar i samband med att republiken
Komi fyller 90 år.
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