HUVUDMÅL 2007-2009 FÖR NORRA ÖSTERBOTTENS BARENTSOMRÅDESORDFÖRANDESKAP
Barents euroarktiska samarbete erbjuder ett betydande forum för samarbete mellan medlemsstater
och -områden. Förutsättningen för ett framgångsrikt samarbete är fungerande
interaktionsrelationer mellan olika nivåer och konkreta gemensamma åtgärder. På områdesnivå är
det särskilt viktigt att hitta mervärdesgräns för gränsöverskridande samarbete.
Norra Österbottens ordförandeskapsperiod kommer att stämplas av såväl koordinering av förnyat
samarbete som de möjligheter som den påbörjade EU-programperioden för med sig. Dessa
utmaningar strävar man att bearbeta genom att även aktivera Barents-samarbetet på nationell
nivå.
De viktigaste punkterna för Norra Österbottens ordförandeskap är:
-

Genomförande av Barents-samarbetets organisatoriska reformer,
Start av sektorprogram enligt Barents-strategin,
Ökning av synligheten av Barents-samarbetet och integrering i övrigt samarbete på EUoch regional nivå, inklusive EU-finansieringsprogram.

Genomförande av organisatoriska reformer
Angående reformer kommer genomförandet av ad hoc arbetsgruppens förslag på Barentsområdesnivå att betonas under ordförandeskapsperioden. Särskilt viktigt är att starta och
koordinera arbetet för de nationella sekretariaten och det internationella Barents- sekretariatet
(International Barents Secretariat, IBS) som skall startas. Sekretariaten kommer att vara ett särskilt
viktigt stöd för varje ledningsansvarigt ordförandeområde i förverkligandet av ett aktivt och
omfattande Barents-samarbete. Utmaningen för ordförandeskapsperioden är att skapa en aktiv
verksamhetsmall för områdeskommittén för att styra det internationella sekretariatets arbete. På
nationell nivå kommer man att stödja Barents-sekretariatets roll för aktivering av aktörerna i vårt
område.
Förutom genomförandet av de organisatoriska reformerna kommer man under Norra Österbottens
ordförandeskapsperiod att uppmärksamma arbetet i arbetsgrupperna på olika nivåer och i de
gemensamma arbetsgrupperna i Barents-samarbetet. Man strävar efter att effektivisera, aktivera
uppföljning och öka dialogen i arbetsgruppernas arbete. Man kommer särskilt att uppmärksamma
startandet av verksamheten för den nygrundade ekonomiarbetsgruppen på områdesnivå.
Strategins verkställande
I samband med Barents 2010 – projektet skapades en gemensam utvecklingsstrategi för området.
När det gäller projektets genomförande betonas att varje medlemsområde skall efter sin förmåga
aktivt arbeta och ta ansvar för sektorprogrammen. Under Norra Österbottens
ordförandeskapsperiod kommer de sektorprogram man kommit överens om att startas. Detta
arbete kommer att stödjas av Barents 2010+-projektet och individuella utvecklingsprojekt med
anknytning till genomförandet av sektorprogram.
Under ordförandeskapsperioden kommer man att betona EU – program i genomförandet av
Barents-strategin.
Ökning av Barents-samarbetets synlighet och aktivering av samarbetet

Det är viktigt att öka Barents-samarbetets synlighet och områdesaktörernas initiativförmåga. Man
kommer att utveckla ordförandeområdesrollen som ledningsansvarig och aktiverande aktör på
Barents områdesnivå. Genom växlande ordförandeskap strävar man efter att skapa en utmanande
funktionell kontinuitet bl.a. genom informationssamarbete, genom de nationella och internationella
sekretariaten och områdeskommitténs arbete.
Barents-samarbetets synlighet och roll kommer att ökas bl.a. i Östersjöns samarbetsområde, i
genomförandet av det nordliga spridningsområdet, samt alldeles särskilt i tillvaratagandet av EU:s
finansieringsprogram.
Man kommer även att betona synligheten för Barents-samarbetet på EU-nivå. Ur europeisk
synvinkel är energi och naturtillgångar Barents viktigaste styrkeområden. Till dessa hör i väsentlig
grad logistiska frågor. Under Norra Österbottens ordförandeskap strävar man efter att hålla
åtminstone ett områdesnämndmöte i Bryssel i samarbete med EU-institutionerna.

