BARENTS
REGIONRÅD
MÖTE

11:e JUNI 2010

Tromsö

DAGORDNING
PROGRAM:

..................................................................................................... 4

DELTAGARE

..................................................................................................... 5

ÄRENDE BRC 1/2010

GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN .................................... 7

ÄRENDE BRC 2/2010 GODKÄNNANDE AV PROTOKOLL............................................. 8
ÄRENDE BRC 3/2010

INFORMATION FRÅN REGIONRÅDETS ORDFÖRANDE ......... 9

ÄRENDE BRC 4/2010

INFORMATION FRÅN REGIONKOMMITTÉNS ORDFÖRANDE11

ÄRENDE BRC 5/2010

INFORMATION FRÅN ÄMBETSMANNAGRUPPEN (CSO)...... 12

ÄRENDE BRC 6/2010

INFORMATION FRÅN DET INTERNATIONELLA
BARENTSSEKRETARIATET (IBS) ........................................... 14

ÄRENDE BRC 7/2010

”RENT DRICKSVATTEN” – ETT PROJEKT I NORDVÄSTRA
RYSSLAND ............................................................................... 16

ÄRENDE BRC 8/2009

INFORMATION OM UNGDOMSPROJEKTET “REGGAE, ROCK
AND RIGHTS TOUR” ................................................................ 19

ÄRENDE BRC 9/2010

ORIENTERING OM KLIMATÄNDRINGAR ................................ 20

ÄRENDE BRC 10/2010 ORIENTERING OM CSO:S ARBETE MED EN
BEREDSKAPSPLAN FÖR KLIMATÄNDRINGAR ..................... 22
ÄRENDE BRC 11/2010 OBSERVATÖRSTATUS I ARKTISKT RÅD ............................... 23
ÄRENDE BRC 12/2010 BARENTSPERSPEKTIV I THE NORTHERN DIMENSION
PARTNERSHIP ......................................................................... 24
ÄRENDE BRC 13/2010: ORIENTERING FRÅN SAMARBETSRÅDET FÖR KRISTNA
KYRKOR I BARENTSREGIONEN............................................. 26
ÄRENDE BRC 14/2010 RAPPORT FRÅN ARBETSGRUPPEN FÖR URFOLK .............. 27
ÄRENDE BRC15/2009 BARENTS POWER (TIDIGARE BARENTS 2010+)................... 28
ÄRENDE BRC 16/2010 HANDLINGSPLAN FÖR IMPLEMENTERING AV
BARENTSPROGRAMMET ........................................................ 29

Barents Regionråd, Tromsö, 11:e juni 2010

2

ÄRENDE BRC 17/2010 UTTALANDE TILL TRANSPORTMINISTERMÖTET I
HAPARANDA ............................................................................ 30
ÄRENDE BRC 18/2010 ÖVRIGA FRÅGOR .................................................................... 31
ÄRENDE BRC 19/2010 NÄSTA MÖTE ........................................................................... 32

Barents Regionråd, Tromsö, 11:e juni 2010

3

Barents regionrådsmöte
Datum: 11:e juni 2010
Plats: Radisson Blu hotell (SAS-hotellet), Sjøgata 7, Tromsö.

Program:
Torsdag 10:e juni 2010
Ankomst
Inkvantering på Radisson Blu hotell (SAS-hotellet)
Adress: Sjøgata 7, Tromsö
Telefon: +47 7760 0000, fax: 77685474, e-post: reservations.tromso@radissonblu.com

17:00-19:00

Gemensamt möte med den politiska ledningen i CPMR
Plats: Radisson Blu hotell (SAS-hotellet)
Adress: Sjøgata 7, Tromsö

20:00

Middag för Barents regionråd och regionkommitté
Plats: Bikuben selskapsvilla
Adress: Kirkegårdsveien 9, Tromsö

Fredag 11:e juni 2010
08:30 – 13:00

Barents regionrådsmöte
Plats: Radisson Blu hotell (SAS-hotellet)
Adress: Sjøgata 7, Tromsö

13:00

Lunch

Avresa
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Deltagare
Regionrådet
1. Pia Svensgaard, ordförande

Troms, Norge

2. Runar Sjaastad

Finnmark, Norge

3. Andreas Flåm

Nordland, Norge

4. Per-Ola Eriksson

Norrbotten, Sverige

5. Percy Gustavsson

Västerbotten, Sverige

6. Jevgenij Galkin

Murmansk, Ryssland

7.

Arkhangelsk, Ryssland

Anastasia Starostina

8. Sergey Kokarev

Nenets autonoma område, Ryssland

9. Pauli Harju

Oulu, Finland

10. Alpo Jokelainen

Kainuu, Finland

11. Maiju Hyry

Lappland, Finland

12. Aili Keskitalo

Arbetsgruppen för urfolk

Observatörer til regionrådet
13. Sergej Kotkin

Parlamentarikerföreningen i nordvästra Ryssland

14. Pentti Hyttinen

Nord-Karelen, Finland

15. Per Oskar Kjølaas

Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen

16. Åke Nordlundh

Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen

17. Jon Birkelund

Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen

Regionkommittén
18. Roald Røkeberg

Ordförande, Troms, Norge

19. Kristin Nordstrand

Finnmark, Norge

20. Brynolf Tjärner

Norrbotten, Sverige

21. Maria Östensson

Västerbotten, Sverige

22. Evgenij Galkin

Murmansk, Ryssland

23. Larissa Glasko

Arkhangelsk, Ryssland

24. Sergej Kokarev

Nenets autonoma område, Ryssland

25. Kari Aalto

Oulu, Finland

26. Hannu Heikkinen

Kainuu, Finland

27. Christina Henriksen

Arbetsgruppen för urfolk

Andra:
28. Per Wallén

CSO, Sverige

29. Fernando Garces de los Fayos

Europeiska Kommissionen

30. Carola Bjørklund

Det norska utrikesdepartementet

31. Alexander Ignatiev

Det internationella Barentssekretariatet
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32. Lars Miguel Utsi

Det internationella Barentssekretariatet

33. Mattias Lindgren

Det internationella Barentssekretariatet

34. Laila Dahlhaug

Det norska Barentssekretariatet

35. Roman Gokkoev

Det finska Barentssekretariatet

36. Halvard Rundberg

Ungdomsrådet BRYC

37. Reinhold Fieler

Akvaplan-niva

38. Rune Bakkevoll

Nord-Norges informationskontor i Bryssel

Sekretariat:
39. Marianne Lund

Troms fylkeskommune, Norge

Tolkar:
40. Svetlana Jacobsen
41. Taina Aellig
42. Olga Gokkoeva
43. Stein Larsen
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Ärende BRC 1/2010

Godkännande av dagordningen

Diskussion om dagordningen.
En nytt ärende, BRC 17/2010, gällande ett uttalande från Barents Regionsråd (BRC) om
transportministermötet i Haparanda i juni 2010 lades till i dagordningen.

Beslut:
Dagordningen godkändes med ovan nämnda ändring.
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Ärende BRC 2/2010

Godkännande av protokoll

Diskussion om protokollet från BRC:s möte 14:e oktober 2009 i Murmansk.
Beslut:
Protokollet från BRC:s möte 14:e oktober 2009 i Murmansk godkändes.
BILAGA 1 – Protokollet från Barents regionrådsmöte 14:e oktober 2009 i Murmansk
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Ärende BRC 3/2010

Information från Regionrådets ordförande

Ordföranden (fr Svensgaard) informerade att delelinjeavtalet mellan Ryssland och Norge
är ett faktum efter 40 år av förhandlingar. Avtalet signaliserar att Barentssamarbetet bär
frukt för alla länder i samarbetet. Avtalet ger nya möjligher och utmaningar där BRC,
Regionkommittén (RC) och Arbetsgrupperna kan och bör spela viktiga roller. Dessa nya
möjligheter och växtpotentialen i regionen gör regionen mer relevant för andra och ger en
grund för ett tätare samarbete inom regionen.
Det är inte vanligt att två EU-länder samarbetar så nära med två länder utanför EU så som
i Barentssamarbetet. Det leder till olika utmaningar som man måste jobba med.
Barentssamarbetet måste organisera och positionera sig för att spela en viktig roll
regionalt, nationellt och internationellt för att styrka och utveckla sin politiska struktur så att
det är synlig och färdig att möta de utmaningar som framtiden för med sig. Internationella
forum blir alltmer viktiga och där måste Barentsregionen tillvarata sina intressen i ett
europeiskt och arktiskt perspektiv. Som utvecklingen ser ut är det ett faktum att EU spelar
en stadigt viktigare roll för utvecklingen i Barentsregionen.
Generellt måste BRC ha ett kontinuerligt fokus på vilka nya arenor det ska ha bättre insyn i
och ha informationsutveckling med. Ordföranden efterfrågade förslag om vilka andra
strukturer som ska bjudas in till BRC:s möten. Ordförandeskapet har varit i kontakt med
Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) för att hjälpa till att stärka deras Barentsprofil.
Den regionala utvecklingen ska stärkas på Barentsregionens egna premisser och behov,
vilket avspeglas i Barentsprogrammet 2009-2013. I slutet av 2010 ska en statusrapport om
programmet läggas fram för BRC, och arbetet med detta är redan igång.
Ordföranden har deltagit på två Barentsministermöten under 2010 – miljöministermötet i
Tromsö 17:e februari och konkurrenskraftministermötet i Umeå 18-19 maj. I juni
arrangeras ett transportministermöte som ordföranden ska delta på.
Under detta BRC-möte ska en uppföljning göras på resultaten från miljöministermötet. Det
regionala förarbetet till ministermötet gick bra. Alla arbetsgrupper i Barentssamarbetet
fungerar inte lika bra. Det behövs goda premisser för att alla arbetsgrupperna ska kunna
utvecklas till full potential.
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BRC är ett politiskt organ som kan göra gemensamma politiska uttalanden till nationell
nivå och EU. Ordföranden uppmuntrade BRC att föreslå viktiga politiska frågor som kan
vara relevanta för ett gemensamt uttalande.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.
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Ärende BRC 4/2010

Information från Regionkommitténs ordförande

Ordförande i RC (hr Røkeberg) informerade att utvärderingen av Arbetsgrupperna har
påbörjats. Det Internationella Barentssecretariatet (IBS) en viktig samarbetspartner i det
arbetet. Det behövs ytterligare arbete, bland annat inlägg från arbetsgrupperna, innan
utvärderingen är klar att presentas för BRC.
Ett nytt Barents ungdomsprogram är under utveckling. Ett utkast ska presenteras för RC
innan ärendet kommer till BRC.
Enligt tidigare beslut har ansökan för Barents Power-projektet genomförts under den
gångna perioden. En rapport på arbetet med detta ska presenteras under detta möte.
Uppföljning av Barentsprogrammet är nu en kontinuerlig punkt på RC:s dagordning. RC
ska göra en genomgång av programmet och jämföra det med det som faktiskt blivit
realiserat. I slutet av 2010 ska RC presentera en Aktionsplan för Barentsprogrammet, i
vilken det ska informeras om vad som skett inom Barentsprogrammet och vad av planen
som är uppfyllt, dessutom ska centrala teman och vidare prioriteringar i förhållande till
programmet diskuteras. RC kommer lägga ner mycket tid på det här ärendet och det
kommer presenteras för BRC längre fram under året.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.
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Ärende BRC 5/2010

Information från ämbetsmannagruppen (CSO)

Ordförande i CSO (hr Wallén) informerade om det senaste som skett på den nationella
nivån.
De fyra regionala råden i norr – Arctic Council (AC), Barents Euro-Arctic Council (BEAC),
Nordic Council of Ministers (NCM) och Council of the Baltic Sea States (CBSS) – samlas
en gång per år för koordinering av deras arbete. Det senaste mötet ägde rum den 23:e
mars 2010 där man konstaterade att nuvarande koordinering är till tillräcklig. Överlappning
av det arbete som görs av de fyra råden är inte stor. Dock har vissa förbättringar gjorts
gällande koordineringen, bland annat gällande rådens hemsidor.
I deklarationen från konkurrenskraftministermötet i Umeå 18-19 maj ges Arbetsgruppen för
Ekonomiskt Samarbete (WGEC) och Gemensamma arbetsgruppen för Energi (JEWG) ett
kraftfullt mandat för att driva sitt arbete mer intensivt.
Ämbetsmannamötet i Umeå 19-20 maj fokuserade på klimatförändringar och ländernas
och regionernas deltagande på arbetsgruppsmöten. I den senare frågan konstaterades
problem med särskilt två arbetsgrupper, Gemensamma Arbetsgruppen för Turism (JWGT)
och Gemensamma Arbetsgruppen för Utbildning och Forskning (JWGER). Detta kommer
tas upp av ämbetsmännen i sina respektive land för att uppnå ett ordentligt deltagande i
arbetsgrupperna.
Det planerade Barentsmötet i Bryssel har skjutits upp. Det är den svenska
utrikesministerns vilja att det mötet ska genomföras, vilket kommer ske vid ett senare
tillfälle under hösten.
Det svenska ordförandeskapet kommer söka upp alla arbetsgrupper som har svenskt
ordförandeskap för att följa upp vad som gjorts och vad ska göras.
Sverige har beslutat att sekondera en person vid IBS som finansiell rådgivare. Denna
tjänst går ut på att samla information om vilka projektfinansieringskällor som finns inom
Barentsområdet. Bakgrunden är att nationell finansiering minskar stadigt, men det finns
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möjligheter till finansiering för projekt, inte minst från EU-sidan men också från andra
internationella finansiella institutioner. Den finansiella rådgivaren ska samla in kunskaper
om detta, om hur man ansöker för stöd och förmedla informationen vidare till
Barentsregionens aktörer.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.
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Ärende BRC 6/2010

Information från det Internationella Barentssekretariatet (IBS)

Ledare av IBS (hr Ignatiev) informerade att IBS börjat fokusera mer på miljöfrågor i
enlighet med BRC-ordförandeskapets prioriteringar. En lista på projekt relaterade till
klimatändringar har sammanställts och förberedelser av en Aktionsplan för klimatändringar
i Barentsregionen är igång. Båda kommer presenteras under detta möte.
Hr Lindgren, anställd på Norrbottens länsstyrelse, arbetar med Aktionsplanen som
planerades vara färdigställd i juli 2010. IBS har frågat Norrbottens länsstyrelse om hr
Lindgren kan tillåtas arbeta vidare med Aktionsplanen även efter juli månad.
IBS har genomfört en utvärdering av arbetsgruppernas effektivitet, baserad på rapporter
och utvärderingar från arbetsgrupperna själva. Svarsfrekvensen från arbetsgrupperna har
varit låg.
Nyligt genomförda arbetsgruppsmöten är Arbetsgruppen för Miljö (WGE) i Kiruna 19-20
april, WGEC i Stockholm 19-20 mars, WGT i Rovaniemi 12 maj och JWGER i Syktyvkar
16-17 april. JEWG hade ett planerat möte under våren som skjöts upp till hösten. Barents
Forest Sector Task Force (BFSTF) har inte haft något möte under den gångna perioden.
Ingen information har inkommit från Regionala Arbetsgruppen för Investeringar och
Ekonomiskt Samarbete (RWIEC) och Regionala Arbesgruppen för Kommunikation
(RWGC). Kommande möten har Arbetsgruppen för Urfolk (WGIP) som ska mötas i
Kirkenes 15 juni, samt Styrkommittén för Barents Euro-Arktiska Transportområde (BEATA)
som ska mötas 16-17 juni.
Några av de ryska regionerna har fått nya guvernörer, vilket har inneburit arbete för IBS då
många kontaktpersoner har bytts ut.
Mötet mellan de fyra regionala råden som hölls i Kirkenes den 23 mars lyfte fram att det är
viktigt att etablera ett samarbete mellan EU-institutionerna och Barentsstrukturerna.

IBS planerar tillsammans med Arctic Center i Rovaniemi att etablera ett elektroniskt
Barents nyhetsbrev. Syftet är att fördjupande informera om de olika aktiviterna inom
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Barentsstrukturen och förhoppningen är att det första brevet kan skickas ut under hösten
2010.
IBS förbereder projektet Indigenous Entrepreneurship. Det har skett några oväntade
minskningar av anslag till projektet och EU INTERREG IVA Nord har senarelagt sitt beslut
om finansiering till projektet. Projektet har en budget på 800 000 euro har startats i juni och
ska avslutas i slutet av 2011. Kanada har lovat stöd till projektet in natura.

Murmansk Regionala Duma planerar att arrangera en konferens i Murmansk 29
september 2010för de regionala politikerna i Barentsregionen. Konferens arrangeras i
samband med Murmansk Economic Forum som äger rum 30 september – 2 oktober.
Initiativet har fått stöd av nuvarande och kommande ordförandeskap i BEAC.
Under den gångna perioden har det genomförts en mängd konferenser och seminarier.
Huvudbudskapet från dessa evenemang är att Barentsregionen måste fokusera mer på
tillverkning och bearbetning av råvaror för att undvika att bli endast en leverantör av
råvaror. För detta behövs en välutvecklad infrastruktur för transporter.
IBS ska få en ny medarbetare. Irina Nazarova har tackat ja till tjänsten som finansiell
rådgivare. Mer information kommer att skickas ut om henne så att samarbeten kan
etableras angående konkreta projekt i Barentsregionen.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.

BILAGA

2:
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Ärende BRC 7/2010

”Rent Dricksvatten” – projekt i nordvästra Ryssland

Norska Utrikesdepartementet (fr Bjørklund) informerade att nya områden för samarbete
måste hittas som samlar regionerna och som även ger en direkt effekt för den lokala
befolkningen.
Utan tillgång till rent vatten går det inte att ha en ordenligt ekonomisk social utveckling. I
Europa är det många som lever utan tillgång till rent vatten vilket gör detta till en stor fråga.
Det har konstaterats att bristen på rent vatten är ett stort problem i världen, men många
länder saknar ekonomiska medel att förbättra situationen. Norska utrikesdepartementet vill
komma fram till hur man ska kunna förbättra situationen och förbättra tillgång på rent
vatten. Därför etableras ett projekt i nordvästra Ryssland kallat ”Rent Dricksvatten”.
Förorensning och dåligt vatten är ett stort problem på många ställen i ryska
Barentsområdet. I Ryssland är man medveten om vattensituationen och ett omfattande
vattenprogram kallat ”Rent Vatten” har tagits fram. Från rysk sida är man beredda att börja
arbeta med dessa frågor. Det är även viktigt att urbefolkningen belyses och kan dra nytta
av detta projektet.
Med

hjälp

av

de

Barentssamarbetet

vattenstandarder
få

som

vattenstandarder

utarbetats

kostnadsfritt.

i

EU:s

Det

som

vattendirektiv

kan

behövs

en

är

kompetensöverföring – i de nordiska länderna finns kunnande om EU-standarder och man
har kommit långt i arbetet med vattenplaner. I Ryssland har man stort tekniskt kunnande
som de nordiska länderna kan dra nytta av.
Det som behövs för projektet är en kontakt på federal nivå och kontakter i regionerna. När
kontakter har etablerats kan arbetet påbörjas med ett möte som troligen blir i Archangelsk.
Företaget Akvaplan-nima, experter inom vattenmiljöarbete, kommer förhoppningsvis också
vara delaktiga i projektet. Norska utrikesdepartementet ser gärna att de övriga nordiska
länderna deltar i projektet med deras expertis och kunnande.
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Det

finns

möjligheter

för

finansiering

av

det

här

projektet.

Den

Europeiska

Utvecklingsbanken (EBD) har arbetat mycket på regional och federal nivå och den har
etablerat en vattenfond.
Snart tar Norge över ordförandeskapet i BRC. Nu är målsättningarna för Norges
ordförandeskap under utarbetning, bland annat kommer fokus ligga på att uppnå
synergieffekter genom samarbete med andra strukturer och organisationer som Northern
Partnerships.

Det

utarbetas

projekt

angående

miljökonsekvensutredningar

och

skadeersättningssystem rörande oljeutsläpp i Barentshavet, samt projekt om telemedicin. I
arbetet med att ta fram målsättningar för ordförandeskapet behövs förslag och inspel från
Barentsområdena. Förhoppningen är att utarbeta en vision för Barentsområdet.
Ordföranden (fr Svensgaard) föreslog att BRC stödjer projektet ”Rent Dricksvatten” i
Ryssland, det kommer att ge positiva miljö- och hälsomässiga resultat. Relevanta
regionala kompetensmiljöer bör knytas till projektet.
Norrbotten (mr Tjärner) påpekade att Sverige är mycket aktiva i olika projekt gällande
vattenkvalité och meddelade att Norrbotten och Västerbotten gärna bidrar med kunskap
och erfarenhet till projektet ”Rent Dricksvatten”.
IBS har skickat en förfrågan till Norrbotten om hr Lindgren kan fortsätta arbeta med
miljöfrågor inom Barentssamarbetet även efter att han återvänder från sitt vikariat hos IBS
till sin ordinarie tjänst i Norrbottens länsstyrelse. Norrbotten meddelade att förfrågan
kommer att bifallas.
Nenets Autonoma område (hr Kokarev) stödde projektet men påpekade att det kan
utvecklas till ett ännu starkare projekt om det görs till ett interregionalt projekt, så att även
Nenets Autonoma Okrug och Republiken Komi inkluderas.
Archangelsk (fr Starostina) informerade att Archangelsk arbetar mycket med frågor
gällande vattenkvalité, även i samarbete med både norska och svenska partners. Man har
även diskuterat EU:s vattenstandarder.
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Nordland (mr Flåm) påpekade att man i projektet bör se över möjligheten att få med alla
fem ryska regioner i arbetet.
WGIP (fr Keskitalo) uppmärksammade att norska utrikesdepartementet nämnde att urfolk
ska belysas i projektet och föreslog att det i BRC:s beslut läggs in en formulering om att
urfolkens behov också ska tas tillvara inom projektet.
Norska utrikesdepartementet (fr Bjørklund) stödde åsikten om att alla regionerna i
Ryssland bör vara delaktiga i projektet. Man ser fram emot att Archangelsk som
initiativtagare tar en viktig roll i projektet. En möjlig uppgift för Sverige är att i ett förprojekt
utforska vilka aktörer som är passande för projektet att förhålla sig till. Det är en
självklarhet att urfolken ska vara med i projektet.

Beslut:
BRC beslutade att stödja projektet "Rent Dricksvatten" i nordvästra Ryssland. Projektet
kommer leda till positiva hälso- och miljömässiga resultat. Urfolksdimensionen måste tas
hänsyn till och relevanta regionala kompetensmiljöer bör knytas till projektet.
BILAGA 3: Brev om projektet ”Rent dricksvatten”
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Ärende BRC 8/2009

Information om projektet “Reggae, Rock and Rights Tour”

Barents Regional Youth Council (BRYC) (mr Rundberg) informerade om pilotprojektet
Reggae, Rock and Rights Tour som genomförst i några av regionerna i Barentsområdet
och visade en dokumentär av Adam Zetterkvist om arbetet med projektet.
Pilotprojektet har finansierats av Troms fylkeskommune, Norrbottens och Västerbottens
länsstyrelse, Nordkalottrådet, Norska Barentssekretariatet, Västerbottens läns landsting
och Sametinget i Sverige, samt några mindre sponsorer. Projektgruppen behöver stöd för
att kunna vidareutveckla projektet till att täcka hela Barentsregionen.
Ordföranden (fr Svensgaard) ansåg att det är lovande att projektet visar upp Barents som
en attraktiv region för ungdomar vilket kan bidra till att minska det gemensamma
problemet med att ungdomar flyttar ut ur regionen.
Murmansk (hr Galkin) stödde projektet, men påpekade att på rysk sida har projektet
enbart varit till Murmansk. Det är viktigt att besöka även mindre bygder utanför städerna
och att inkludera urfolken. Man bör vara uppmärksam på om deltagarna i projektet är
representativa för hela den ryska regionen. Dessutom bör man ta tillvara de deltagare som
hittills varit med för att förmå dem att fortsätta arbeta med projektet.
BRYC (mr Rundberg) informerade att det var ca 45 deltagare involverade i Murmansk.
Förprojektet har inte haft stor effekt för hela ungdomen i Murmansk, men det hade stor
effekt på de ungdomar som deltog. Förprojektet har också haft som mål att samla
intresserade ungdomar, så kallade co-creators, som vill hjälpa till att arbeta med
huvudprojektet.
Projektet har hittills genomförst som ett pilotprojekt och resultaten kan därför inte
generaliseras på något sätt för hela Ryssland. Målet är att få finansiering så att
huvudprojektet kan besöka alla regionerna och urfolken i Barentsområdet.

Beslut:
Informationen

lades
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Ärende BRC 9/2010

Orientering om klimatändringar

Akvaplan-niva (mr Fieler) informerade kort om möjliga effekter från klimatändringar i
Barentsområdet och behovet för en handlingsplan.
Informationen bygger mycket på de globala prognoser som gjorts av FN:s Mellanstatliga
Panel för Klimatändringar (IPCC). De senaste tio åren har klimatet ändrats fort. IPCC ger
rekommendationer på vad som bör göras för att motverka ändringarna. Två program är
relevanta för BRC: Arktiskt Klimatkonsekvensutredning (ACIA) och Norsk uppföljning av
ACIA (NorACIA).
I april 2010 publicerade NorACIA en rapport med regionala prognoser för klimatändringar.
Man har gjort en prognos 60-90 år framöver som förutspår temperaturökningar i regionen,
fast med stor variation inom regionen. Svalbard beräknas få en ökning på 8 grader i
medeltemperatur, men ökningen kommer inte vara lika stor överallt.
Permafrosten kommer att påverkas av temperaturökningen, den tinar djupare än tidigare.
Detta ökar risken för utsläpp av metangas, en stark växthusgas som förstärker
klimatändringarna. Årsnederbörden väntas också öka under den aktuella perioden och
istäcket kommer att minska i arktis.
Djur- och växtlivet kommer att hamna under mer stress och bli mer sårbart för miljögifter.
Vissa arter som är beroende av is och snö blir begränsade eller hotade. Vissa arter
kommer förflytta sig längre norrut, till exempel fiskar. Skog kommer att breda ut sig längre
norrut.
Havet kommer att bli surare på grund av ökade CO2-halter. Det kan påverka djur som
nyttjar kalk, till exempel musslor, negativt.
Det blir också konsekvenser för befolkningen i regionen. Havet kommer stiga med 40-95
cm vilket ger ökade problem, särskilt med översvämningar. Nederbörden ökar risken för
skador på infrastrukturen. Vattenförsörjningen och kloaksystem kan påverkas. Byggnader
kommer att påverkas av fler översvämningar och minskad permafrost, likaså pipelines.

Barents Regionråd, Tromsö, 11:e juni 2010

20

Skeppstrafiken kommer troligen att öka i Barentsområdet. Naturbaserade näringar
kommer troligen att märka av ändringar: jordbruket påverkas nog positivt, fisket och
rennäringen drabbas negativt av att parasiter och sjukdomar breder ut sig.
Utan globalt samarbete är det svårt att motverka klimatändringarna. I Barentsregionen kan
man dock göra en del, tex när det gäller utsläpp av sotpartiklar vilket skulle ha en stor
effekt på kort sikt. Man kan förbereda sig för ökad skeppstrafik genom att få bättre
beredskap för sjöräddning, etc. Olika näringar bör anpassas för att ta större hänsyn till
miljö, urfolk, etc. En bättre beredskap för oljeläckage, olja i isfält, etc, behövs.
Rapporten föreslår förstärkning av infrastruktur och anpassning av de naturbaserade
näringarna. I Barentsregionen måste man följa med på hur klimatändringar kan påverka
regionen. Det är dock ingen grund till panik, detta handlar om långsamma processer.
Däremot måste anpassningar göras redan nu i förebyggande syfte.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.

BILAGA

4:

Uttalande

från
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Ärende BRC 10/2010

Orientering om CSO:s arbete med en beredskapsplan för
klimatändringar

IBS

(hr

Lindgren)

informerade

om

CSO:s

arbete

med

en

handlingsplan

för

klimatändringar.
Det nionde mötet för miljöministrarna av BEAC arrangerat i Tromsö 17:e februari 2010 gav
CSO i uppdrag att ta fram en handlingsplan för klimatändringar. IBS, som fått uppdraget
att utarbeta handlingsplanen, har från Barentssamarbetets arbetsgrupper begärt inspel till
handlingsplanen.
Syftet är att identifiera vad som har gjorts, vad som inte har gjorts samt rekommendationer
angående klimatförändringar i Barentsregionen. För att utarbeta rekommendationerna kan
IBS behöva stöd från extern expertis.
Det som hittills har utarbetats är ett ramverk som presenterar hur handlingsplanen ska
struktureras. Det första blocket i handlingsplanen går igenom befintliga rapporter, i
grunden ligger rapporten Arctic Council Impact Assessment från 2004 och inspel och
deklarationer från relevanta möten och seminarier, till exempel ministermötet i Tromsö
17:e februari 2010 och klimatkonferensen i Vadsö 1-3:e september 2009.
Det andra blocket består av en uppföljning av vad som har gjorts i Barentsregionen från
2004 och framåt. Här kommer den projektsammanställning som IBS gjort över genomförda
klimatprojekt vara ett viktigt verktyg. Denna sammanställning bygger på information som
de nationella och gemensamma arbetsgrupperna har bidragit med efter förfrågan från IBS
i februari 2010. Alla arbetsgrupper har inte bidragit med information. IBS kommer skicka
en ny förfrågan om ytterligare information till arbetsgrupperna.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.

BILAGA 7: draft headlines action plan
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Ärende BRC 11/2010

Observatörstatus i Arktiskt Råd

Ordföranden (fr Svensgaard) informerade att BEAC har fått svar från AC angående
förfrågan om att få observatörsstatus i AC.
I dagsläget accepterar inte AC nya observatörer. Detta i väntan på en utvärdering som de
håller på att utföra angående observatörsfunktionen. Utvärderingen väntas färdigställas
inför nästa ministermöte i AC som ska hållas i maj 2011. AC kommer ta upp frågan på
nästa möte mellan de fyra regionala råden som ska äga rum under våren 2011.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.

BILAGA 6: Answer Application Arctic Council

Barents Regionråd, Tromsö, 11:e juni 2010

23

Ärende BRC 12/2010

Barentsperspektiv i The Northern Dimension partnership

Europeiska Kommissionen (hr Garces de los Fayos) informerade om Barentsperspektiv
i Northern Dimension (ND) Partnerships.
ND utgör ett framgångsrikt gemensamt ramverk för samarbete samt en gemensam policy
för de organ som ingår i samarbetet. Det är ett viktigt ramverk för Barentsregionen
eftersom det ger en politisk paraplystruktur som stödjer staterna, regionerna, kommunerna
och folken i Barentsområdet.
Inom ND-strukturen har det tidigt etablerats användbara partnerskap som fortfarande är
aktiva, till exempel Miljöpartnerskapet (NDEP). Nya partnerskap och initiativ har också
etablerats i vilka Barentsinitiativ och -förväntningar passar in bra, specifikt Partnerskapet
för Transport och Logistik (NDPTL).
Det har varit en del svårigheter med att etablera ett sekretariat för ND, men det borde inte
förhindra dialogen mellan ND och BEAC. Etableringen av en finansieringsfond är
beroende på de involverade aktörernas engagemang att driva den frågan framåt.
Partnerskapet för Kultur (NDPC) är mycket beroende på vad för aktiviteter som kan
presenteras från de olika strukturerna inom BEAC. Detsamma gäller för ND Institutet, som
består av ett nätverk av hittills 15 universitet. BEAC bör markera sitt deltagande i det
nätverket – här finns många möjligeter för universitet och forskning inom Barentsområdet.
ND Business Council är något som BEAC borde nyttja fullt ut. Detta råd utvidgas
allteftersom

och

bör

helst

inkludera

så

många

aktörer

som

möjligt

inom

Barentssamarbetet.
För de fyra parterna (Norge, Island, EU, Ryssland) är ND ett stabilt samarbete som inte
påverkas av upp- och nedgångar i de politiska relationerna mellan länderna. Det är ett
öppet ramverk där BEAC aktivt borde föreslå initiativ baserat på Barentsregionens
specifika egenskaper och behov, vilket kan skapa nya partnerskap och samarbeten.
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Barentsregionen är speciellt eftersom det är Europas arktiska region. I dagsläget
diskuterar man ND Arctic Window, som är mycket relevant för Barentssamarbetet. Det är
många intressanta element i ND Arctic Window, bland annat går processen mot att
förstärka urfolkens roll inom ND, likadant som i AC och förhoppningsvis också i BEAC.
Europeiska kommissionen stödjer att urfolken får en stärkt roll i ND.
ND har tidigare arbetat med arktiska frågor, bland annat genom NDEP och Partnerskapet
för Allmän Hälsa och Socialt Välmående (NDPHS). Arbetet med arktiska frågor bör
förstärkas genom ND Arctic Window och initiativen bör komma från regionen.
Ordföranden (fr Svensgaard) informerade att ND-programmet kommer att vara ett viktigt
verktyg för BEAC:s målsättning att stärka samarbetet mellan BEAC och EU.
Norska utrikesdepartementet (hr Thue) påpekade att ND är ett jämlikt samarbete mellan
fyra partners – EU, Ryssland, Island, Norge – där också de fyra nordliga råden deltar.
ND har utvecklats till ett samarbete med bra projekt inom Barentsregioen. NDPTL är ett
intressant samarbete som nu är under etablering. Många intressanta transportprojekt inom
Barentsområdet ingår i det partnerskapet vilket utgör en god grund för samarbeten.
Norska utrikesdepartementet vill också utveckla ett samarbete i hälsofrågor mellan ND och
BEAC – de mindre regionala råden har visat sig vara duktiga på att få fram bra resultat
snabbt.
ND-ramverket är en samarbetsorganisation med få spänningar där EU och Ryssland kan
mötas fredfullt för att uppnå konkreta och goda resultat.
Norge kommer vara värd för det andra ministermötet i ND den 2:a november i Oslo.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.
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Ärende BRC 13/2010: Orientering från Samarbetsrådet för kristna kyrkor i
Barentsregionen
Rådsordförande i Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen (SKKB) (hr
Kjølaas) informerade om SKKB. Samarbetet etablerades 1996 och består av nio stift.
SKKB utgör ett folk-till-folksamarbete och bidrar till samarbete, utveckling och gemenskap
över gränserna i Barentsregionen.
Styrelseordförande i SKKB (hr Nordlundh) informerade att SKKB är ett unikt samarbete
mellan kyrkorna eftersom det består av de regionala delarna, stiften. Vanligtvis är det
kyrkan på nationell nivå som samarbetar över gränserna.
I SKKB ingår stiftstäderna Murmansk, Archangelsk, Petrozavodsk (rysk-ortodoxa),
Tromsö, Bodö, Luleå, Oulu lutherska stift, Ingermanländska kyrkan och Oulu ortodoxa stift.
Varje år hålls ett rådsmöte. Rådet består av två delegater från varje stift. Rådet utser
rådsordförande,

en

styrelse

på

sex

ledamöter

och

tre

suppleanter

samt

styrelseordförande.
SKKB har fem prioriterade arbetsområden: kontakt och utbyte, miljöfrågor, diakoni och
sociala frågor, urfolksfrågor samt undervisning och forskning.

Beslut:
Informationen lades till protokollet.
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Ärende BRC 14/2010

Rapport från Arbetsgruppen för urfolk

WGIP (fr Keskitalo) rapporterade om arbetsgruppens årliga rapport 2009. I den
presenteras WGIP:s ledamöten, vad WGIP arbetar med, vilka arbetsgrupper i BEAC som
WGIP har representation i och vilka arrangemang som WGIP deltagit på.
I WGIP:s Handlingsplan för Urfolk i Barents Euro-Arktiska Region 2009-2012 framgår vilka
målsättningar och engagemang som WGIP vill prioritera i den aktuella perioden. Dessa är
beroende på extern finansiering, bland annat från Barentsområdets regioner.
WGIP är inblandad i en rad projekt. Projektet Kola Saami Radio syftar till att etablera en
radiostation med stabil finansiering som sänder på kildinsamiska på Kolahalvön. Projektet
Indigenous Entrepreneurship är på väg att implementeras och syftar till att öka
företagande bland urfolksungdomar i Barentsregionen. Mediaprojektet Nenets Radio
utvecklas tillsammans med kanadensiska och ryska partners och förhoppningen är att
starta ett förprojekt under detta året.
Den första Barents Urfolkskongressen genomfördes i Kirkenes 4:e februari 2010. Ett
uttalande har skrivits och kommer att presenteras för BRC när det blir godkänt. Uttalandet
fokuserar på urfolkens representation i Barentssamarbetet.
I år finansieras WGIP av det norska och svenska utrikesdepartementet. WGIP är
beroende av staternas och regionernas engagemang i dess arbete. WGIP koordinerar nu
höstens möten och tar gärna emot inbjudningar till olika arrangemang och ser en möjlighet
att arrangera egna möten i samband med andra arrangemang.
Nästa möte i WGIP äger rum i Kirkenes 15:e juni.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.
BILAGA 5: Årsrapport från arbetsgruppen för urfolk
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Ärende BRC15/2009

Barents power (tidigare Barents 2010+)

Oulu (hr Aalto) informerade att på Regionrådsmötet i Murmansk fick Finland ansvaret från
Västerbotten att jobba vidare med Barents Power. Det har ansökts om 1,3 miljoner euro i
projektfinansiering. Alla Barentsregioner utom en är med i projektet – även alla ryska
Barentsregioner är inkluderade. I väntan på beslut om godkännande av projektet arbetas
det fram ett innehåll för projektet. Det som är speciellt viktigt är att Barents Power kommer
att finansiera det praktiska samarbetet inom Barentssamarbetet. Detta är ett sidosyfte man
vill uppnå samtidigt som man genomför projektet.
I Barents Power ingår olika delar av Barentssamarbetet. Det är viktigt att uppmuntra olika
aktörer i regionerna att engagera sig för projektet så att det kan komma till nytta för
Barents Power.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.
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Ärende BRC 16/2010

Handlingsplan för implementering av Barentsprogrammet

Ordförande i RC (hr Røkeberg) informerade att RC diskuterat en handlingsplan för
Barentsprogrammet. En gång om året ska en reviderad handlingsplan presenteras för
BRC för att diskutera utveckling och prioritering av programmet. Genom en generell
diskussion om Barentsprogrammet i BRC hålls dokumentet aktivt och uppdaterat.
Nästa gång RC samlas kommer man fokusera på arbetet med handlingsplanen för
Barentsprogrammet. Arbetsgrupperna i Barentssamarbetet kommer också involveras i
framtagandet av handlingsplanen.

Beslut:
Informationen lades till handlingarna.
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Ärende BRC 17/2010
Ordföranden

(fr

Uttalande till transportministermötet i Haparanda

Svensgaard)

presenterade

ett

utkast

till

ett

uttalande

till

transportministermötet i Haparanda den 16:e – 17:e juni 2010. Utkastet har tagits fram av
en redaktionsgrupp utsedd av RC bestående av en representant från varje land.

Beslut:
Uttalandet till transportministermötet i Haparanda den 16:e – 17:e juni 2010 godkändes.

BILAGA 9: BRC statement on transport
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Ärende BRC 18/2010

Övriga frågor

Inga övriga frågor diskuterades.
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Ärende BRC 19/2010

Nästa möte

Ordföranden (fr Svensgaard) har tidigare föreslagit att nästa möte i BRC ska hållas i
november på Svalbard. Från finsk sida har det även föreslagits att mötet förläggs till Oulu.
Olika för- och nackdelar diskuterades om de två förslagen. Oulu lyftes fram som det mest
passande alternativet, bland annat av kommunikationsskäl.

Beslut:
Nästa möte i BRC ska hållas i november 2010. Platsen för mötet är preliminärt bestämt till
Oulu, Finland.
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