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Dato:  24. mai 2018   Time:  kl. 10:00-13:00 

Sted:  Hotel Santa Claus, Rovaniemi, Lappland  Møterom: Kirnu, 2.etasje 

 

Deltakere: 

Regionrådet 

1. Bergström Mikael    Västerbotten, Sverige 

2. Malinen Pentti     Kainuu, Finland 

3. Grigorjev Evgeniy    Komi Republikk, Russland 

4. Ostapchuk Ilya    Murmansk fylke, Russland 

5. Kutukova Elena    Arkhangelsk fylke, Russland 

6. Poutiainen Risto    Nord-Karelen, Finland 

7. Riipi Mika     Lappland, Finland 

8. Harju Pauli     Norra Österbotten, Finland 

9. Vassvik Ragnhild (leder)   Finnmark, Norge 

10. Muradov Yury     Nenetskij autonome okrug, Russland 

11. Ørnebakk Willy    Troms, Norge 

12. Antti Johan     Norrbotten, Sverige 

 

Regionrådets observatører 
13. Pesonen Niilo    Barents kristelige kirkenes råd 

14. Hansen Ida Holm   IBS, Arbeidsgruppe for urfolk (WGIP) 

15. Mishchenko Vladimir   Nordvest-Russlands parlamentariske forening 

     (PANWR) 

Regional komité 

16. Helland Bente Knudsen  Troms, Norge 

17. Holster Raimo    Lappland, Finland 

18. Soldatova Ksenia   Arkhangelsk fylke, Russland 

19. Karlsen Markus (ordstyrer)  Finnmark, Norge 

20. Kungurtsev Sergey    Nenetskij autonome okrug, Russland 

21. Leinonen Timo   Nord-Karelen, Finland 

22. Honkamäkilä Hanna    Norra Österbotten, Finland 

23. Wiklund Håkan   Norrbotten, Sverige 

 

Andre 

24. Blomberg Elinor   CSO, MFA of Sweden 

25. Hallberg Tomas   IBS      

26. Gokkoev Roman   IBS     

27. Andersson Tim   BRYC 

28. Sukuvaara Katja   Task Force team, Kainuu, Finland 

29. Barantseva Ljubov’   PANWR/Sekretariatet til Murmansk Regionale Duma 

30. Moisala Tiina    North Karelia, Finland 

31. Oittinen Riikka    Kolarctic 

 

Lederskapets representant 

32. Karlsen Natalia   Finnmark Fylkeskommune, Norge 
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SAK BRC 01/2018   ÅPNING AV MØTET 

Barents regionråds ordstyrer Ragnhild Vassvik åpnet møtet og foretok opprop. Lapplands 

administrative leder Mikka Riipi ønsket deretter velkommen. Mikka Riipi kunne informere om at de 

satser på bioenergi og skogsindustri. Han understreket likheten når det gjaldt utviklingstrekk i 

medlemsregionene i Barentsregionen. Det gjennomføres bl.a. en stor regionreform i Finland, og 

resultatet vil gi nye oppgaver til regionene, og regionene vil stå sterkere. Miikka Riipi konstaterte at 

Lappland ønsket et fortsatt tett samarbeid i Barents og så frem til konkrete saker.  

SAK BRC 02/2018   GODKJENNING AV SAKSLISTE 

Godkjenning av saksliste som ble sendt ut til møtets deltakere den 9. mai 2018. 

Forslag til vedtak: 

Sakslisten godkjennes som den er. 

Vedlegg 1. Utkast til Agenda for Barents regionrådets møte, av 25.04.2018  

 

Vedtak:  

Sakslisten ble godkjent uten endringer. 

SAK BRC 03/2018 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DET FORRIGE MØTE 

Forslag til vedtak: 

Protokollen fra møte i Barents regionråd av 18.10.2017 i Arkhangelsk godkjennes. 

Vedlegg 2. Protokoll fra møtet i BRR i Arkhangelsk 18. oktober 2017  

 

Vedtak: 

Protokollen fra BRC møte i Arkhangelsk 18.10.2017 godkjent. 

SAK BRC 04/2018 RAPPORT FRA LEDERE I BARENTS REGIONRÅD OG REGIONAL 

KOMITÉ, FINNMARK 

Leder i Barents regionråd Ragnhild Vassvik og leder i Barents regionale komité Markus Karlsen 

presenterer en kort rapport fra Finnmarks lederskap. 

Forslag til vedtak: 

Tas til etterretning. 

Diskusjon: 

Ragnhild Vassvik informerte om arbeidet med å fremme Barentssamarbeidet. Blant dem var 

deltakelse i miljøministermøtet i Vadsø i slutten av november 2017, presentasjon av 

Barentslederskapet for Nord-Norsk råd, Barents kulturarbeidsgruppe og Barents helse og 

sosialarbeidsgruppe samt Arctic Frontiers i januar i Tromsø. Videre ble det organisert en internasjonal 

dag for Finnmark fylkesting hvor det ble informert om Barentssamarbeidet.   
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Finnmark formannskapet har vært med på å planlegge en Barents dag i Brussel som skal finne sted 

den 5. juni 2018.  

Det planlegges et høstarrangement i forbindelse med markering av 25 års jubileum. Finnmark vil 

komme tilbake senere med mer konkret informasjon. 

Vedtak: 

Rapporten ble tatt til etterretning. 

SAK BRC 05/2018 RAPPORT FRA EMBETSMANNKOMITÉ (CSO) 

Ellinor Blomberg, leder i Embetsmannskomité (CSO), informerer om komitéens arbeid.  

Forslag til vedtak: 

Tas til etterretning. 

Diskusjon: 

Leder i embetsmannskomitéen (CSO) Elinor Blomberg startet med å gjennomgå prioriteringene til 

det svenske nasjonale formannskapet. Agendaen til svensk formannskapet er basert på Paris avtalen, 

og regional bærekraftig utvikling er i fokus i tre hoved dimensjoner: miljø, økonomi og sosialt. De 

har også et fokus på kontinuitet.  

Blant deres prioriteringer er å synliggjøre Barentssaamarbeidet og ungdomsarbeid. De utarbeidet en 

ekstern kommunikasjonsplan som skal godkjennes på neste CSO møte i Skellefteå 31.mai-1.juni 

2018.  

For å markere 25 års jubileet for etableringen av Barentssamarbeidet, ble det organisert 

ungdomskonferanse «Youth perspective for the Future» i Luleå 17.-18 april. Konferansen samlet 150 

ungdomsdeltagere fra hele Barentsregionen. Deltagerne fokuserte på ulike temaer som utdanning og 

utvekslingsprogrammer, jobbmuligheter og mobilitet, infrastruktur og miljø. Målet er å få en 

strategisk visjon for framtidens samarbeid.  

Man vil komme tilbake til Nord-Karelia ønske om informasjon angående Barents Forest Forum i 

2019.  

Rådets ordstyrer takket Sverige for deres sterke fokus på Barentssamarbeidet.  

Vedtak: 

Rapporten tas til etterretning. 

SAK BRC 06/2018   INFORMASJON FRA DET INTERNASJONALE 

BARENTSSEKRETARIATET (IBS) 

Tomas Hallberg, leder i det Internasjonale Barentsekretariatet (IBS), vil informere om sekretariatets 

arbeid. 

Forslag til vedtak: 

Rapporten tas til etterretning. 
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Diskusjon: 

Tomas Hallberg informerte om kontorets aktiviteter. Et «visibility» seminar ble organisert i 

Kirkenes med tanke på om hvordan gjøre Barentssamarbeidet mer synlig. Seminaret markerte også 

10 års jubileum for etableringen av kontoret.  

IBS deltok i den årlige Murmansk Business Week den 15. november 2017, hvor bl.a. russisk UD 

informerte om Barentssamarbeidet. 

Transportspørsmål er høyt prioritert i Barentssamarbeidet, Et møte mellom utgående russisk 

formannskap i BEATA (Barents Euro-Arctic Transport Area) ved statssekretær Sergey Aristov og 

innkommende svensk formann Anneli Mannertorn ble arrangert under Moskvas transport uke i 

desember 2017.  

Spørsmål om personal og praktikanter på IBS, spesielt med tanke på russiske statsborgere og 

formaliteter i forbindelse med dette, ble også tatt opp av Tomas Hallberg.   

 

Vedtak: 

Rapporten tas til etterretning. 

 

SAK BRC 07/2018 UTKAST TIL BARENTS HANDLINGSPLAN 2019-2023 

Leder av Task Force (arbeidsgruppen) Katja Sukuvaara, Kainuu (Finland), vil presentere den siste 

reviderte utkastet til Barets Handlingsplan for 2019-2023 med alle endringer og tilføyelser som ble 

gjort etter BRC møte i Arkhangelsk i oktober 2017.  

Forslag til vedtak: 

Barents Handlingsplan 2019-2023 vedtas. 

Vedlegg 3. Utkast til Barents Handlingsplan for 2019-2023, av 08.05.18  

Katja Sukkuvaara, leder av Task Force (Kainuu, Finland), presenterte et nytt oppdaterte utkast. 

 

Det første utkastet til Barents Handlingsplan ble lagt frem for Barents regionråd i Arkhangelsk i fjor. 

Da ble det uttrykt et ønske om å vise mer av Barentsregionens styrker. 

 

Task Force inkluderte medlemmer fra alle fire land: Katja Sukuvaara (Kainuu, Finland), Markus 

Karlsen (Finnmark, Norge), Ilya Ostapchuk (tidligere Yury Smirnov, Murmansk, Russland), og 

Mikael Bergstrøm (Västerbotten, Sverige). 

 

Task Force fokuserte på felles saker for hele Barentsregionen. Utkastet har gått gjennom flere 

behandlings- og innspillsrunder. 

 

Satsingsområder i Barents handlingsplan for 2019-2023 er følgende: internasjonal 

konkurransedyktighet og næringsutvikling, klima og miljø, kultur-, folk-til-folk og 

ungdomssamarbeid, og infrastruktur, transport og kommunikasjon. Informasjon om og promotering 

av Barentssamarbeidet.  Likestilling og urfolks spørsmål er emner som går på tvers gjennom alle 

satsingsområder.  
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Task Force har i tillegg økt betoningen av muligheter i Barentsregionen og har i tillegg lagt til mer 

detaljert informasjon relatert til helse og relaterte sosiale spørsmål, folkehelse og forebyggende arbeid 

med ungdom og barn, klimaendringer og global oppvarming, samt sikkerhets- og 

beredskapsspørsmål. Kultur, folk-til-folk og ungdomssamarbeidet er spesielt fremhevet.  Betydning 

av infrastruktur, transportforbindelser og kommunikasjon ble også betonet. 

 

Diskusjon: 

Troms, Norge støtter det nye utkastet.  

 

Nord-Karelia, Finland, konstaterte også at det var gjort en bra jobb. Videre hadde han spørsmål om 

situasjonen med arbeidsgruppene, om sammenslåing av en del av dem – regionale og nasjonale – og 

om dette var gjenspeilet i Handlingsplanen.  

 

Det ble forklart at siden alle arbeidsgrupper har sine egne handlingsplaner, ble det bestemt å ikke 

inkludere dette i den overordnede handlingsplanen.  

 

Vedtak: 

Barents handlingsplan for 2019-2023 vedtatt. 

 

SAK BRC 08/2018 BARENTS REGIONAL UNGDOMSRÅD (BRYC)  

Lederen for Barents regionale ungdomsråd (videre BRYC) Tim Andersson informerer om BRYC 

og deres aktiviteter. 

 

Forslag til vedtak: 

Hver deltakerregion vil finansiere BRYC med 5.000 Euro per år i de neste tre årene (2018-2020). 

De regioner som er lovmessig forhindret fra å foreta en slik finansiering, vil bidra med in-kind 

assistanse tilsvarende samme beløp. 

 

Vedlegg 4. BRYCs Handlingsplan og budsjett 

 

Diskusjon: 

Rådets ordstyrer Ragnhild Vassvik utrykte håp at rådet støtter forslaget til vedtak og går inn med 

5 000 Euro hvert år for de neste tre årene (2018-2020). 

Lederen i BRYC, Tim Andersson, informerte om at et nytt styre nylig er blitt valgt.  

Rådet ble informert om at BRYC planlegger sitt årsmøte, som vil finne sted i Kirkenes i Finnmark 

den 9-13 november 2018. Tidspunktet er valgt med tanke på Murmansk Business Week 

arrangementet 12-16 november. Kultur vil være tema. Anslagsvis 100 ungdommer vil delte.    

Videre vil BRYC fokusere på følgende:  

1) Karriereutvikling, hjelp til studenter og unge spesialister til å starte karriere. Et 

arrangement planlegges februar/mars 2018, med deltagelse av 40-60 ungdom.   

2) Barents Gaming Event høsten 2018 med deltakelse av rundt 40-60 ungdom.   
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BRYC utviklet i 2017 sin egen kommunikasjonsstrategi.  Ett av hovedmålene er å være aktive på alle 

sosiale medier og lage en ny webside.   

Troms ga ros til BRYC, og informerte om at Troms også har et stort fokus på ungdom, og støttet 

finansieringsforslaget.  

Västerbotten foreslo å være tydeligere på hva man mente med” ikke monetær (in-kind) assistanse” 

da dette ville gjøre det enklere å vite hva man hadde krav på som f. eks. dekning av kostnader i 

forbindelse med visum, transport, kost og losji etc.   

Arkhangelsk var enig med å bidra med ikke monetære assistanse, men til konkrete arrangement som 

for eksempel, Internasjonale Arktiske Forum som skal finne sted i Arkhangelsk i høst.   

Nenets a.o. foreslo å ha generelle rammeformuleringer da man på det nåværende tidspunkt ikke kunne 

konkretisere.  

Vedtak: 

Hver deltakerregion vil finansiere BRYC med 5.000 Euro per år i de neste tre årene (2018-2020). De 

regioner som er lovmessig forhindret fra å foreta en slik finansiering, vil bidra med in-kind assistanse 

tilsvarende samme beløp. 

 

In-kind assistanse vil bli nærmere definert i neste regionrådsmøte. 

 

SAK BRC 09/2018 INKLUDERING AV BARENTS REGIONALE UNGDOMSRÅD I 

ORGANISASJONSKRTET TIL BARENTSSAMARBEIDET 

For å synliggjøre Barents regionale ungdomsråd (BRYC) i større grad, foreslås det å inkludere det i 

organisasjonskartet til Barentssamarbeidet (se vedlegg).  

Forslag til vedtak: 

Barents regionale ungdomsråd (BRYC) inkluderes i organisasjonskartet til Barentssamarbeidet.  

Vedtak: 

Barents regionale ungdomsråd (BRYC) inkluderes i organisasjonskartet til Barentssamarbeidet. 

Vedlegg 5. Organisasjonskartet til Barentssamarbeidet inkludert BRYC 

 

SAK BRC 10/2018 FELLES RESOLUSJON: BARENTSREGION – ET VISUMFRITT 

OMRÅDE 

Et utkast til en felles resolusjon om Barentsregionen som et visumfritt område ble lagt frem. Utkastet 

ble behandlet i komitéens møte den 23.mai 2018 in Rovaniemi.   

Forslag til vedtak: 

Regionrådet vedtar resolusjonen. 

Diskusjon: 

Ordstyreren opplyste deltakerne at Finnmarks regionale formannskap jobber med denne saken og 

ønsker å løfte den. Et tilsvarende arbeid gjør Finnmarks regionale formannskap også i samarbeidet 

på Nord Kalotten. Etter formannskapets mening er mobilitet en vei å gå i fordi vi står sterkere 
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sammen. Det er forståelig at dette er et langsiktig prosjekt, men det vil bli et klart signal fra det 

regionale nivå til det nasjonale.  

Nord-Karelia støttet erklæring men ønsket å inkludere eksempler samt foreslå et første steg, et ønske 

om såkalt 72 timers visumfrihet.  

Nenets A.O. informerte at de har full støtte fra Russisk UD angående visumfrihet og at de var klare 

til å gå videre.  

Vedtak: 

Resolusjonen vedtatt med følgende tillegg til siste avsnitt: 

“One start could be the further introduction of a 72 hours visa free travel within the whole Barents 

region. This could be combined with important events such as the Barents Games, gathering 1000 

youth from the whole Barents region, high level events such as the suggestion to organize Barents 

Davos, a high level event promoting the Barents Co-operation or the 100 year anniversary of the 

republic of Karelia in 2020”. 

Vedlegg 6. Utkast til felles resolusjon til behandling i Barents regionråd 

 

SAK BRC 11/2018 RAPPORTER FRA REGIONENE 

I sine rapporter har regionene mulighet til å ta fram betydningsfulle arrangementer og saker som hører 

til Barents-områdets samarbeid.  Det er et ønske om at rapportene blir tilsendt skriftlig på forhånd 

eller levert inn seinest under selve møtet. 

Forslag til vedtak: 

Rapportene tas til etterretning 

Vedlegg 7. Rapporter fra regionene 

 

Republikken Komi:  

Barentssamarbeidet er viktig med suksessprosjekt som «Ren produksjon», som dreier seg om 

økologisk rent bruk av skogsavfall.  Prosjektet ble gjennomført med deltakelse   av norske partnere 

som Tekna, Norsk Energi og Norges klima- og miljødepartement.  

Det andre viktige prosjektet er ekskludering av «hot spots». I 2017 på miljøministermøtet i Vadsø, 

Norge, ble det ekskludert to «hot spots», fjerning av skogsbruks avfall og redusering av pulverutslipp 

fra sementfabrikk i Vorkuta.  

Nå jobber spesialister fra Komi og Barents Working Group on Environment med ekskludering av 

ytterligere 2 «hot spots»: Mondi Syktyvkar LPK og kullgruvene i Vorkuta. I juli 2017 organiserte 

man Barents frivillig ungdomscamp i nasjonalparken «Jugyd Va». Det ble uttrykt håp at samarbeidet 

ville fortsette og omfatte flere nye områder. 

Troms: 

Troms fylke fokuserer på temaene og områdene som er nevnt i Barents handlingsplan for 2019-2023. 
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I Murmansk 12 mai, deltok Troms i feiringen av 10 års jubileum til den russiske-norske videregående 

skole som ligger i Murmansk. Over 100 elever har studert ved skolen. 

Når det gjelder regionalt internasjonalt samarbeid som i sterkt fokus i det siste, prøver de å påvirke 

UD til å inkludere regionalt nivå i Arktisk råd, slik at regionalt nivå kunne få gjennomslag i det 

arktiske arbeidet.  

Samarbeidsavtaler med Murmansk, Norbotten og Oulu er fornyet. Det skal også signeres 

samarbeidsavtale med Lappland etter dagens møte.   

Om to uker skal ledelsen i Troms fylkeskommune besøke det lokale styret på Svalbard og signere en 

avtale om samarbeid. Man har ca. 200 samarbeidsprosjekt, med flere tusen deltakere. 

Troms promoterer Barentsregionen som en befolket region med et utviklet samfunn gjennom bl.a. 

den årlige konferansen Arctic Frontiers.    

Det jobbes med besøksforvaltning innefor reiseliv.  

Den mye omtalte regionreformen i Norge vil ikke påvirke Barentssamarbeidet negativt.  

Oulu 

Det pågår en regionreform i Finland.  

Reiseliv er også en viktig næring i Oulu. Besøksantallet et høyt, men kan ikke sammenliknes med 

Troms. Akkurat nå forventer de innføring av nye flyruter til Stockholm. Det er over 1 mill. turister 

som benytter togtransport, og det er behov for mer hurtige kommunikasjons forbindelser.   

Pauli Harju ville spesielt fremheve prosjektet Arktisk speil. Dette er prosjektet som realiseres på 

nasjonalt nivå. I begynnelsen av august skal universiteter møtes i Sankt-Petersburg for å diskutere 

sine handlingsplaner. 

Oulu satte pris på et veldig aktivt ungdomssamarbeid. Han fastslo at de er klar til å finansiere BRYCs 

aktiviteter. 

Arkhangelsk: 

Barentssamarbeidet er en dynamisk gjennomføring av ideer fra medlemsregionene i samsvar med 

regionale særtrekk. Mange igangsatte prosjekter fortsetter.  

Telemedisin som er realisert i lag med Troms ble understreket. Etableringen av et medisinsk senter i 

Arkhangelsk og en telemedisin stasjon er et konkret resultat. Det planlegges også å etablere 

tilsvarende stasjoner i andre regioner i Nordvest Russland. De fortsetter også å gjennomføre 

effektivitetskontroll i systemet «mor-barn» og minske antall tuberkulosetilfeller, videreutvikle 

hjertekirurgitjenester og kvalitet av psykiatriske tjenester.  

Barents Musikkskole nr. 1 som ligger i Arkhangelsk, har vært i drift i over 20 år. Dette er også et 

sterkt eksempel på et fruktbart Barentssamarbeid. 
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Det ble bemerket at Kolarctic CBC programmet er en viktig finansieringskilde for deres region. I 

perioden fra 2007 fram til nå, har 15 prosjekter fått støtte fra dette programmet. 

De håper på å få diskutert Barentssamarbeidet under Arktisk Forum i mars 2019.  Dette vil bli et 

arrangement for kulturdialog og ungdomsforum. Arenaen er veldig viktig for samarbeidet mellom 

regionene. 

Västerbotten 

Har fokus på utvikling av transportkorridorer. Om seks uker vil skogsforum finne sted i Skellefteå. 

Delegasjon fra Karelia vil delta og de skal se på skogsbruk, hvordan bygge nye trehus, ikke bare 

bolig, men også offentlige bygg som skoler og kontorer. I rammene av dette møtet vil det også bli 

organisert et seminar for bedrifter som ønsker å samarbeide med Russland. 

Det planlegges også et kulturseminar om Russland for å øke kunnskap om Russland blant folk som 

vil utvikle kontakter og samarbeid med Russland. 

Lappland: 

Må få Kolarctic CBC programmet på plass slik at prosjektene som står på vent blir realisert.    

Lappland har tatt del i flere prosjekter. Et suksessprosjekt er «Visit Arctic Europe». Den første fasen 

er allerede ferdig, nå forberedes den andre etappen av prosjektet. Forhåpentligvis vil den bli like 

suksessrik som den første etappen. 

Når det gjaldt TEN-T måtte de bevege seg videre framover. Samtidig er jernbanebygging i nord, 

mellom Rovaniemi og Kirkenes et veldig bra samarbeidsprosjekt mellom finsk og norsk transport 

myndigheter. I neste uke vil et møte mellom transportministre finne sted.   

Finnmark: 

Bemerket den pågående regionreformen i Norge og informerte om status. Finnmark er imot 

sammenslåing, og forhandlingene tidligere i år førte ikke frem. En avtale som ble fremforhandlet, ble 

senere avvist av Finnmark fylkesting. Det er også etablert et ekspertutvalg for å analysere og foreslå 

nye oppgaver for de nye regionene, samtidig som det er sterk motstand blant statlige strukturer når 

det gjelder å overføre oppgaver til regionalt nivå. 

Det er avholdt folkeavstemning i Finnmark hvor 87 % av en deltagelse på 58%, stemte nei til 

sammenslåing. Resultatet vil bli presentert til Norges statsminister den 25.mai i Oslo.  

Det ble understreket at dette er en veldig spesiell tid for Finnmark, og det jobbes mye for å snu 

sammenslåingsprosessen. Det ble dog fastslått dette ikke vil påvirke samarbeidsarenaer som 

Barentssamarbeidet.  

Nenets A.O.: 

I 2018 fortsetter Nenets A.O. å samarbeide med Norge innen telemedisin. I tillegg er det samarbeid 

innen «E-helse mot diabetes». Det samarbeides med universitetssykehuset i Troms og den norske 

Helse- og omsorgsdepartementet.  
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I desember 2017 fikk to russisk-finske prosjekter støtte fra Kolarctic CBC. Prosjektene gjaldt 

produksjon av reinkjøtt av høy kvalitet og bearbeiding av råvarer.  

Det ble fastslått at Nenets A.O. er en region med gode perspektiver for utvikling av internasjonale 

kontakter. I april 2018 overtok Nenets A.O. formannskapet i den internasjonale ikke-statlige 

organisasjon Nordlige Forum. Deltakerne i forumet er interessert i lære om samarbeidserfaring i 

Barentsregionen.  Han foreslo å se på muligheter for samarbeid mellom Forumet og Barents 

regionråd.   

Rådsmedlemmene ble invitert til å delta i den tredje vitenskapelige-praktiske konferanse Arktisk 

telemedisin som skulle finne sted 22.-23. november 2018 i Narjan-Mar. Samme tid, i november, skal 

koordinatormøtet til Nordlige forumet samt møtet i arbeidsgruppen for helse og relaterte sosiale saker 

finne sted.  

Regionen er et sted hvor mange spennende idretts- og friluftsaktiviteter arrangeres, f.eks. snøskuter 

race eller konkurranse blant reindriftsherder.  

Nord-Karelia 

Handelskammeret i Nord-Karelia har startet ett års prosjekt «B2B-Business to Barents» for å øke 

bevissthet blant bedrifter i Nord-Karelia om forretningsmuligheter i alle Barents regionene. Man ser 

på behov i regionene og muligheter for bedrifter innen: maskinteknikk, metallindustri, skogsindustri, 

stein- og plastproduksjon, trearbeid, bioenergi og ICT-løsninger. 

En annen viktig næring er reiseliv. Nord-Karelia utvikler aktivt samarbeid med Sortavala distrikt i 

Karelia i Russland. Hovedmålet er å øke kunnskap om reiselivsattraksjoner og arrangement på begge 

sider av grensen, øke antall turister og samarbeid med reiselivsktører. Nord-Karelia støtter derfor 

veldig sterkt initiativet om visumfri regime i hele Barentsregionen. 

To interessante prosjekter finansiert av NEFCO har nylig startet. Målet er å promotere bærekraftig 

intensiv skogbruk i republikken Komi.  Nord Karelia samarbeider i dette prosjektet med Instituttet 

for naturressurser i Joensuu, Akademiet for offentlig tjenester og forvaltning i Komi og Sveriges 

Universitet for jordbruksvitenskaper.   

Det andre målet er til å øke bevissthet blant folk generelt og beslutningstakere i Russland om hvordan 

klimaendringer og forvaltning av skogressurser kan påvirke skogøkosystem i Arkhangelsk fylke og 

republikken Karelia. Samarbeidspartnere i prosjektet er Universitet i Øst-Finland (Joensuu), WWF 

Russland og den svenske Skogsstyrelsen.    

Murmansk fylke: 

Barentssamarbeidet er en av hoved formatene for internasjonal interaksjon. Formelle, kulturelle, 

forretnings- og personlige kontakter øker stadig og bringer gjensidig nytte til regionene. Samarbeidet 

med finske og norske fylker samt med svenske Norrbotten er et eksempel på det gode naboskapet. 

Effektiviteten kan bekreftes gjennom suksessrike prosjekter i alle prioriteringsområder. 

I slutten av september 2017 ble E105 mellom Kirkenes og Murmansk åpnet. 
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Grensedagene i Nikel fant sted for syvende gang i oktober 2017, en effektiv arena for å diskutere 

aktuelle samarbeidssaker mellom nabolandene. Samme tid feiret Finnmark og Murmansk fylkene 

30års jubileum for undertegnelsen av den første kultursamarbeidsavtalen. Fylkene har realisert mange 

prosjekter i lag gjennom disse årene. Festivalene «Nordlig karakter» og «Barents bird» er blitt et 

visittkort.  

Realiserte prosjekter i regi av Barentssamarbeidet omfatter alle satsingsområder: næring, transport, 

logistikk, reiseliv, miljøvern, akvakultur og fiskeri, sysselsetning, urfolk, sosial utvikling, helse, 

utdanning, vitenskap og kultur.  

47 Kolarctic CBC prosjekter med deltakelse av Murmansk fylke ble gjennomført med suksess i løpet 

av forrige programperiode. De omfatter nærings- og sosialutvikling, grensekryssing, miljøvern og 

folk-til-folk samarbeid. I den nye programperioden, skal Murmansk fylke delta i 13 av 18 allerede 

godkjente prosjekter.  

Murmansk fylke fortsetter å realisere samarbeidsaktiviteter mellom det norske vegvesenet og 

vegvesenet i Murmansk (Murmansk avtodor) rettet mot sikring av biltrafikken.  

Utvikling av maritime forbindelser er også viktig. Til Murmansk 100 års jubileum ble 

havneinfrastrukturen i Murmansk forbedret og havnebygget ble rekonstruert. Dette gir 

ankomstmuligheter for store cruiseskip. Det jobbes med å få til ankomst av den norske Hurtigruten 

til Murmansk. 

Samarbeid innen vannforvaltning og dialogen om akvakultur er også viktig. Kampen mot HIV/AIDS 

og tuberkulose er også en prioritet for Murmansk fylke i Barentssamarbeidet.  

Norsk-Russisk videregående skole i Murmansk feiret 10 år i mai 2018, prosjektet fortsetter – norske 

og russiske elever studerer russisk og norsk språk, entreprenørskap og reiseliv. 

Etter et par år med nedgående tendens, er det en økning i antall grensekryssinger mellom Norge og 

Russland: fra 238 000 i 2016 til 270 000 i 2017.  

Kainuu 

Gjentok viktigheten av Kolarctic CBC programmet. Transportkorridorer var også viktig for Kainuu. 

Barentssamarbeidet et nøkkelsamarbeid for Kainuu. 

Naturfotokonkurranse ble et veldig populært prosjekt, spesielt blant ungdom. Prosjektet ga dem 

muligheter til å bygge nettverk og øke kunnskap om hverandre.  

Aktiv samarbeid med Kostomuksja i Russland, grønne teknologier, mange deltakere fra Oulu og 

Kainuu. Neste besøk til Karelia i Russland vil bli i forbindelse med Karelias dager. 

Norrbotten: 

Norrbotten har hatt en rad ulike møter i regi av Barentssamarbeidet. Norrbottens finansierte et antall 

prosjekter og jobbet aktivt for å øke samarbeidet i Barentsregionen. Tre store arrangement som hadde 

ungdom i fokus.  
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Det første fant sted i slutten av 2017 i Arvidsjaur i Norrbotten, årsmøtet til BRYC hvor 70 ungdommer 

ble samlet for to dagers møte og aktiviteter.  

I mars 2018 ble Barents Winter Games organisert i Luleå. Arrangementet samlet rundt 1000 deltakere 

fra hele Barentsregionen, en viktig arena hvor unge idrettsutøvere har mulighet til å få internasjonal 

erfaring.  

Ungdomskonferansen i Luleå, organisert av det svenske nasjonale formannskapet, samlet et stort 

antall ungdommer, og dette bidro til at konferanse var dynamisk, et viktig innspill for utvikling av 

Barentssamarbeidet.  

Kultursamarbeidet var også støttet av Norrbotten i denne perioden, spesielt med Murmansk, men 

Norrbotten ønsker flere inn i samarbeidet. Eksempelvis ble det nevnt at en gruppe filmskapere fra 

Norrbotten deltok i TV- og filmfestivalen «Nordlig Karakter» i Murmansk. Samarbeidet mellom 

kunstinstitusjoner fra Boden i Norrbotten og Severomorsk i Murmansk fylke er et annet eksempel.   

Norrbotten jobber nå med å mobilisere flere aktører i Barentssamarbeidet, både på det lokale og 

regionale nivåene.   

Det jobbes også med finansieringssaker. Det finnes interesser fra EU mot Arktisk, og alle ble 

oppmuntret til å kommunisere hva som skjer her i nord. Når det gjaldt regionreform, ble den ikke 

gjennomført i Sverige, og ingen snakker om den lenger.   

Interregprosjektet «Visit Arctic Europe» er et «uvanlig bra Interreg prosjekt og styringskomiteen i 

Interreg var positiv til prosjektet dog i en litt mindre skala enn opprinnelig budsjettert.   

Vedtak: 

Rapportene tas til etterretning.  

SAK BRC 12/2018 KOLARCTIC: ET VIKTIG VIRKEMIDDEL FOR 

BARENTSSAMARBEIDET 

Direktør i programmet Kolarctic CBC Riika Oittinen presenterer programmet og dets 

suksessprosjekter. 

 

Forslag til vedtak: 

Presentasjonen tas til etterretning. 

Vedlegg 8. Presentasjon av Kolarctic 

Kolarctic er en av 15 EU grenseprogrammer EU. Det ble informert om struktur av Kolarctic CBC, 

søknadsrunder og retningslinjer. Den største utfordringen er ratifiseringsutsettelse av 

finansieringsavtalen mellom EU og Russland. Det har satt flere gode godkjente prosjekter i 

Barentsregionen på vent. Det forventes at avtalen vi bli ratifisert i slutten av juli 2018.  

Vedtak: 

Presentasjonen tas til etterretning   
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SAK BRC 13/2018 NESTE MØTE 

Det ble avklart datoene for neste møte i Barents regionråd. Det vil finne sted 26.-27. september 2019.  

 

Forslag til vedtak: 

Neste møte i Barents regionale komité og Barents regionråd vil finne sted i Syktyvkar 26.-27. 

september 2018. 

Diskusjon: 

Republikken Komi bekreftet at neste møte i Barents regionale komité og Barents regionråd ville finne 

sted i Syktyvkar 26.-27. september 2018. Det ble informert om at det finnes gode flyforbindelser til 

Syktyvkar både fra Moskva og Sankt-Petersburg. 

Vedtak: 

Neste møte i Barents regionale komité og Barents regionråd vil finne sted i Syktyvkar 26.-27. 

september 2018. 

SAK BRC 12/2018 ANDRE SAKER  

Västerbotten informerte om utgivelsen av Barents Encyclopedia og at det var mulig å bestille dem. 

Bøkene er et resultat av et internasjonalt akademisk samarbeid med deltakelse fra Norge, Sverige, 

Finland og Russland. Bøkene inneholder 415 artikler, historier om kultur og økonomi i 

Barentsregionen og starter med et forord fra Thorvald Stoltenberg og Mikhail Gorbatsjov. Rundt 300 

forfattere, som bor og jobber i Barentsregionen, bidro med artikler.  

Rådets ordstyrer Ragnhild Vassvik annonserte 3 – 4 april som dato for det første møtet i 2019 i 

Barents regionale komité og Barents regionråd.  

Forslag til vedtak: 

Informasjonen tas til orientering. 

SAK BRC 14/2018 MØTETS AVSLUTNING 

Forslag til vedtak: 

Ordstyrer i Barents regionråd avslutter møtet. 

Vedtak: 

Møtet ble avsluttet kl. 13.10.  


