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BARENTS REGIONRÅDETS KONFERANSE

Dato: den 23 mars 2017 kl 14:15 -17:00
Sted: Scandic Alta, Norge
Deltakere
Regionrådet
1. Anttila Lena
2. Bergström Mikael
3. Korhonen Timo, ordleder
4. Kungurtsev Sergey
5. Ojala Heikki
6. Olsen Hild-Marit
7. Poutiainen Risto
8. Sjåstad Runar
9. Smirnov Yury
10. Ørnebakk Willy

Norrbotten, Sverige
Västerbotten, Sverige
Kainuu, Finland
Nenetskisk autonomisk distrikt, Russland
Norra Österbotten, Finland
Nordland, Norge
Nord-Karelen, Finland
Finnmark, Norge
Murmansk, Russland
Troms, Norge

Regionrådets observatører
11. Egorova Tatiana
12. Eliassen Ivar Jarle

Arbeidsgruppe for urfolk
Barents kristelige kyrkenes råd

Regionkomité:
13. Gokkoev Roman
14. Helland Bente Knudsen
15. Karlsen Markus
16. Leinonen Timo
17. Malinen Pentti, ordleder
18. Thorgersen Lena

Norra Österbotten, Finland
Troms, Norge
Finnmark, Norge
Nord-Karelen, Finland
Kainuu, Finland
Norrland, Norge

Andre:
19. Fedorova Inna, ordleder
20. Fordahl Lars Georg
21. Hallberg Tomas
22. Kallbekken Hege
23. Petrovich Sergey
24. Quist Laura
25. Roaldsen Hanne Sofie
26. Sjøvoll August

BRYC
NBS
IBS
BRYC
CSO
IBS
JWGY medlem
BRYC

Sekretariatet
1. Mustonen Minna (sekretær) Kainuu, Finland
2. Sukuvaara Katja
Kainuu, Finland
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SAK BRC 1/2017

ÅPNING AV MØTET

Regionrådets ordstyrer Timo Korhonen åpner møtet. Deltakere fastslås. Skrives ned at
Nord-Karelens full medlemskap av regionrådet ble notert i CSOs møte 13.14.12.2017. Man kan si at Nord-Karelens medlemskap er gyldig f.o.m. 8.11.2016 da
avgjørelsen ble gjort i Luleå-møtet.
Forslag til vedtak:
Møtet åpnes og deltakere skrives ned.
Avgjørelse:
Timo Korhonen åpnet møtet. Deltakere ble fastlått etter lista på forrige side. Nord-Karelens
medlemskap ble fastslått.
Vedlegg 1: Timo Korhonens åpnisgordet

SAK BRC 2/2017 GODTKJENNING AV SAKSLISTE

Godkjenning av saksliste. Sakslista ble sendt til møtets deltakere den 9. mars 2017.
Forslag til vedtak:
Agenda godkjennes.
Avgjørelse:
Sakslista ble godtatt med en endring at start av strategiprosessen flyttet å bli behandlet før
regionrapporter av tidsmessige grunner.
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SAK BRC 3/2017 GODTKJENNING AV PROTOKOLL FRA DET FORRIGE MØTET
Forslag til vedtak:
Protokoll fra Regionrådets møte i Luleå den 8.11.2016 godkjennes.
Avgjørelse:
Protokoll ble godkjent uten endringer.
Vedlegg 2. Protokoll fra møtet av BRR i Luleå 8.11.2016
SAK BRC 4/2017 RAPPORTER FRA REGIONRÅDETS OG REGIONKOMITÉS
ORDSTYRER

Meddelelsen av regionrådets ordstyrer blir presentert av rådets ordstyrer Timo Korhonen.
Meddelelsen av regionkomité blir presentert av komiténs ordstyrer Pentti Malinen.
Forslag til vedtak:
Meddelelser fra regionråd og -komité skrives ned.
Avgjørelse:
Regionrådets ordsyterens inlegg ses å bli hold på punkt ett. Regionkomittéens ordstyrer
Pentti Malinen presenterte meldingen fra regionkomitée. Merket som melding..

Vedlegg 3. Regionkomitéens ordtyrerens rapport
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SAK BRC 5/2017 RAPPORT FRA EMBETSMANNKOMITÉ (CSO)

Sergey Petrovitch, Barentsrådets embetsmannskomiteens (CSO) leder, informerer om
arbeidet i komiteen.
Forslag til vedtak:
Foredraget protokolleres.
Samtale:
Regionrådet diskuterte om s.k. Davos-konferenses arrangering. Arrangement skal
arrangeres første gang i 2018 for ære til Barents euroarktisk samarbeid som fyller 25
år og man ser at arrangementet har en stor potensiel for å løfte områdets profil ved
siden av det arktiske samarbeidet. Med samarbaid med Barentområdets regionale og
statlige nivåer er det mulig å arrangere et førsteklasses arrangemet som når et
mangesidige publikum og vekker oppsikt med høy politisk nivå samt hos
massemedium.
Etter at Vladimir Titov den første viseministeren på Russiske federations
utenriksdempartementet har gjort et offisiell initiativ for arrangementet kan man offisielt
begynne å planlegge arrangementet. Planlegging blir diskutert om på CSOs møte i
juni og etter dette på regionalt nivå. Det finnes to sterke represante for
arrangemetsstedet, Murmansk og Kirkenes. I 2018 har Sverige BEAC ordstyreskapet
og det regionale ordstyrerskap er i Finnmark og disse er med i arrangering.
Avgjørelse:
Merket som melding.
Vedlegg 4 a: CSOs melding, Petrovitch
Vedlegg 4 b: Viseminister Vladimir Titovs intervju/ TASS
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SAK BRC 6/2017 INFORMASJON FRA DET INTERNASJONALE
BARENTSSEKRETARIATET (IBS)

Tomas Hallberg, IBSs leder, holder foredrag om begynnelse av sitt arbeid i Det
Internasjonale Barentsserkretariatet.
Forslag til vedtak:
Foredraget protokolleres.
Avgjørelse:
Merket som melding.
Vedlegg 5: IBS rapport, Hallberg

SAK BRC 7/2017 RAPPORT FRA UNGDOMSRÅDET BRYC
I det førrige regionrådets møte ble det godtatt Barents ungdoms-programmet til årene
2017-2020 og man bestemte om finansiering til ungdomssamarbeid til årene 20172020.
Regionrådet forutsatt en årlig rapportering som vilkår til finansieringen. I praksis vil det si at
virksomhetsplan og budsjett skal lages årlig og at rapportering i slutten av hvert
regnskapsår skal gjennomføres. Rådet har også bedt om redegjørelse om tidligere
danning av finansieringen, bl.a. sammensetning av finansieringen i Russland og den
nordiske finansieringen.
Norges Barents-sekretariat (NBS) funker som sekretariat hos Barents lokal ungdomsråd
(BRYC) og administrerer finansieringen. NBS og BRYC har et felles ansvar for
budsjettering og rapportering. NBS har årlig besørget rapportering til distrikter som har
bevilget finansiering til BRYC og ungdomsgruppen hos Barents euroarktisk råd
(JWGY).
Rådkomitén har foreslått at årlig rapportering av ungdomssamarbeid og bruk av
finansiering fortsettes å rapportere til hvert distrikt og videre vil samme
rapporteringsmaterialet sendes som meddelelse til Barents rådkomitén.
Ungdomsrådets ordstyrer Inna Fedorova presenterer økonomi- og virksomhetsrapporten
som meddelelsen til regionrådet.
Forslag til vedtak:
Foredraget protokolleres.
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Samtale:
Ungdomsnemds BRYCs ordfører Inna Fedorova og Elizaveta Vassilieva som er ansvarlig
for BRYC-sekretæriet i Norge presenterte virksomhetsrapporter og -planer.
I 2016 har BRYC arrangert flere arrangementer og møter som kan leses mer om i
rapporter. BRYC har også deltatt i prosjekter og innstruert ungdommer for prosjekter.
BRYC har også deltatt i andre holds arrangementer og samt dannet nettverk.
Virksomtetens målsgruppens Aldersgrense for virksomhetens målgruppe ble senket fra
atten til seisten år. Med dette håper man at man oppnår ugdommer før dem flytter fra
Barents regionen. BRYC medlemskap er blitt styrket med nye medlememmer fra regionen,
samt med en representant fra urbefolkningen.
Hovedproblemer ved virksomheten har vært usikkerhet med finansiering, BYCOs
avslutning og pause med ungdomsarbeidgrupp hos JWGY. Hjelp til finansieringsproblemer
hos BRYC har man fått med regionrådets avgjørelser og virksomheten kan nå fortssettes
på mer langsiktig og planmessig måte og man kan konsentrere seg til å utvikle det.
Avgjørelse:
Rapportene ble merket som melding. BRYC-rapporter ble avtalt å bli publisert også på
IBSs nettsider. BYRC blir bedt om å konsultere Task Force som forbereder Barentsprogrammet.
Vedlegg 6 a. BRYC virksomhetsplan fra år 2016
Vedlegg 6 b. BRYC budsjettrapport fra år 2016
Vedlegg 6 c. BRYC virksomhetsrapport til år2017
Vedlegg 6 d. BRYC budsjett til år 2017
SAK BRC 8/2017 START AV BARENTS REGIONSTRATEGIENS
FORBEREDELSESPROSESS
Regionrådets ordstyrer foreslår at medlemmer i regionrådet sammen med medlemmer i
regionkomitè forbereder seg til samtalen om denne sakspunkten ved å bli kjent og vurdere
det gyldige Barents-programmet 2014 – 2018. Medlemsområder bes om å besørge sine
forhåndsvurderinger til møtets bruk ved å presentere tre viktigste forandringsbehov
angående nåværende Barents-strategien (fokus eller virksomhetsmodeller). I
rådkomitèens møte før regionrådets møte gjør man et sammendrag av forandringsbehov
og man holder en strategisamtale som fortsettes i regionrådets møte.
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Pentti Malinen, ordstyrer ved regionkomitén, presenterer regionkomiténs forslag om
Barents regionstrategiets forberedelsesprosess som grunnlag til samtalen.
Forslag til vedtak:
Regionrådet gjennomgår samtalen angående prosessens forbereding og gir en oppgave til
rådkomité for å lage strategiets arbeidsprogram og timeplan.
Rådet snakker om sentrale forandringsbehov angående Barents-programmet. Man lager
et sammendrag om samtalen og forandringsbehov.
Samtale:
Ble fastslott at kritisk vurdering av hvordan det nåværende programmet går i oppfyllelsen
og vurdering av samarbeidets tilstand og politisk vilje er viktige nå. Enda mer målbevisst
samarbeid som er bygget på praktiske og effektive handlingsmåter sees som viktige når
man planlegger det kommende programmet. Angående dette skal man betrakte hva slags
rolle skal funksjonærene ha, f.eks. arbeidsgruppenes rolle i samarbeid om hvordan man
utvikler samarbeidet når det gjelder oppnåelsen av felles mål.
Avgjørelse:
Man bestemte å godta regionkomitéens presentasjon om prosessens start.
Man oppnevnet til Task Forge som forbereder saken: Bergström Mikael (Västerbotten),
Karlsen Markus (Finnmark), Smirnov Yury (Murmansk) og Sukuvaara Katja (Kajanaland)
Task Force forbereder Barents-programmets skisse først til regionkomitéen i vår og
seinere til høsten 2017 for behandling i videomøter og for regionrådets første behandlig i
møtet i oktober 2017.
Vedlegg 7. RCs 23.3.2017 besørget vedlegg angående programmprosessen.
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SAK BRC 9/2017 RAPPORTER FRA REGIONENE

Distriktrapporteringer fortsettes slik som det ble startet i Kajaani 31.5.2016. Rapporter fra
distrikter ønskes på forhånd eller seinest i møtet, også skriftlig for å hjelpe å lage en
protokoll.
Forslag til vedtak:
Hvert medlemsdistrikt rapporterer kort (3-5 minutter). Rapportene skrives opp og
vedlegges til protokollen.
Avslutning:
Ved denne punkten måtte ordstyreren Timo Korhonen forlate møtestedet og Runar
Sjåstad fra Finnmark ble ordstyrer.
Det ble hørt distriksrapporter og disse ble ført inn i protokoll.
Vedlegg 8. Samlede rapporter fra medlemsdistrikter
SAK BRC 10/2017 ANNET

1) OECD-undersøkelsen om NSPA-område
Nordiske områder ved Barents regionråd hører til NSPA-nettverk som omfatter 14
distrikter. NSPA-nettverk, som har sin virksomhetens hovedfokus på EU´s saker,
har bestillt OECD-undersøkelsen. Sluttraporttene ble publisert 13.3.2017.
Prosjektens mål har vært å finne nye praksiser og synspunkter til utfordringer som
er typiske på NSPA-områder, og snu dem til muligheter. Utfordringene er utett
befolkning, mangelen av private investeringer, aldring av befolkningen, lange
avstander og arktiske forhold. Med undersøkelsen bygger man bunn på Eu´s neste
periodens interesseovervåking: samtalen med Europas kommisjon skal fremheve
utette distriktenes egne trekk og sikre at den spesielle støtten til distrikter fortsettes
også i EU´s neste programperioden som begynner i 2021.
Regionrådet vil få et sammendrag av OECD-undersøkelsen som kan også utnyttes
ved å forberede Barents områdets samarbeid og spesielt ved å snakke med EU om
politikk på Barents og arktiske områder. Etter publiseringen kan sammendrag fås
på engelsk, finsk og svensk på nettadressen: http://www.nspa-network.eu.
Vedlegg 9. OECD rapport.
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2) Barents Project Survey og Barents Forum i Helsinki 8.12.2016
Kajanalands forbund og Kajanalands yrkeshøyskolen arrangerte (med IBAfinansiering bevilget av Finlands utenriksdepartementet) Barents Forum i Helsinki
8.12.2016. Arrangementet ville tette samarbeid ved finansieringsprogrammer.
Arrangementet samlet ca. 150 prosjektfunksjonærer og potentiale
samarbeidspartnere fra Barents område.
Undersøkelsen (Barents Project Survey) rettet til prosjektfunksjonærer og
finansierere nådd over 700 funksjonærer derav 139 svarte på undersøkelsen. Ved
undersøkelsen ble det kartlagt prosjektidéer og utviklingsbehov for å nyttiggjøre
effektivt Barents områdets finansieringsinstrumenter. De nyeste rapporter av
prosjekter kan ses på www.barentsforum.com.
3) Forberedelse ved ”Davos-konferensen” på Barents område.
I 2018 blir det 25 år siden Barents-samarbeid startet. Angående Barents-samarbeidets
jubileumsår har det blitt foreslått en idé om Davos-konferens av høy kvalitet på Barents
område. Konferens kunne bli et årlig arrangement. Saken er blitt forbered med en russisk
ordstyrer.
4) Arctic Stakeholder Forum i Oulu 15.-16.6.2017
Forslag til vedtak:
Foredraget protokolleres.
Avslutning:
Protokollert.
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SAK BRC 11/2017 NESTE MØTE

Forslag til vedtak:

Neste møte gjennomføres 17.10.2017 på terskelen til ministermøte med deltakelse av
utenriksministrer i Barentsområdet, som skal være i Arkhangelsk, Russland.
Avslutning:
Protokollert.
SAK BRC 12/2017 MØTETS AVSLUTNING

Regionrådets ordstyrer avslutter møtet.
Avslutning:
Ordstyrer avslutter møtet kl 17:00.
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