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PYYNTÖ ETTÄ ROGALANDIN KUNTAYHTYMÄLLE ANNETTAISIIN
TARKKAILUASEMA BARENTSIN ALUENEUVOSTOSSA
Yhteistyö Rogalandin ja Länsi-Venäjän välillä on useissa yhteydessä ollut esityslistalla.
Alueenvälinen projekti StraMoS, missä Rogalandin kuntayhtymä on leadpartneri, on jatkoa
projektista Norhern Maritime Corridor, joka tekee yhteistyötä mm. Tromssan kuntayhtymän,
Finnmarkin kuntayhtymän ja Rogalandin kanssa järjestellen laivankuljetusta mantereelta ja
Iso-Britannialta, pitkin Norjan rannikkoa Luoteis-Venäjään.
Rogalandin kuntayhtymä oli 2010 yksi osallistujista ”Barents Oil and Gas Cluster –
Edellytyksiä petroliryhmän kehitykselle Murmanskin alueella” projektissa. Yksi projektin
tuloksista oli että Rogalandin kuntayhtymä teki yhteistyösopimuksen Murmansk Oblast:in
kanssa.
Rogalandin, Tromssan ja Finnmarkin kuntayhtymät ovat solmineet yhteistyösopimuksen
Murmansk Oblast:in, Arkhangelsk Oblast:in ja Nenets Autonome Okrug:in kanssa LuoteisVenäjässä. Tämän yhteissopimuksen puitteissa mainitaan seuraavia ajankohtaisia
yhteistyöalueita:
 Yhteistyö koskien elinkeinon ja alueen kehitystä
 Yhteistyö koskien kantokykyisten kuljetusratkaisujen kehitystä
 Yhteistyötä tieteellisissä tutkimuksissa ja koulutuksessa
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Yhteistyötä luonnonsuojelussa

Yhteistyön seurannassa, Rogalandin kuntayhtymä yhteistyössä Tromssan ja Finnmarkin
kuntayhtymien kanssa, on tehnyt aloitteen projektista:” ”Barents Oil and Gas Cluster –
Alueen kokemusten vaihto”. Ulkoministeriöltä on haettu tukea projektin toteuttamiseksi.
Barentsin alueneuvoston (nettisivulta) tulee esille tietoa että ”Barentsin alueneuvosto
määrittelee Barents-ohjelman kautta hallitsevia tavoitteita ja priorisointia koskien alueellista
yhteistyötä”, ja että ”Barents-yhteistyön lähtökohtana on ollut yhteistyötä kansalta kansalle,
jossa keskitytään pääasiallisesti kulttuuriin, nuorisoon, ympäristöön, alkukansaan ja
terveyteen.” Yhteistyö keskittyy paljolti projekteihin ja panostuksiin ratkaistakseen
muodollisia esteitä yhteistyölle.
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”Barents Oil and Gas Cluster – Alueen kokemusten vaihto” projekti ja ”Alueenvälinen
projekti StraMoS” ottaa esille useita kysymyksenasetteluja jotka pidetään relevantteina
Barents alueenneuvoston yhteistyön kannalta, ja jotka ovat ydinkysymyksiä Barentsyhteistyön tavoitteessa.
Vielä vahvistaakseen käynnissä olevaa prosessia jonka pitäisi myötävaikuttaa, sekä huolehtia
jatkuvasta tiedottamista projektien tuloksista ja etenemisestä, pyydetään että Rogalandin
kuntayhtymälle annetaan tarkkailijan asema Barentsin alueneuvostossa. Tarkkailijan asema
Rogalandin kuntayhtymälle tukee toivetta läheiseen ja hyvään yhteistyöhön Barentsin
alueneuvoston ja Rogalandin kuntayhtymän välillä ja myötävaikuttaa tiedon ja kokemuksen
vaihtoon alueitten välillä.
Ystävällisin terveisin
Käsin: [Tom Tvedt]
Tom Tvedt
kuntayhtymän johtaja
Kopio: Ulkoministeriö
Harald Finnvik, Greater Stavanger

Tämä dokumentti on hyväksytty sähköisellä allekirjoituksella ja sen takia ei sisällä käsinkirjoitettua
allekirjoitusta.
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