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Dato: Den 18. oktober 2017 kl 10:00 

Sted: Arkhangelsk, Russland  

Deltakere 

 
Regionrådet 

1. Andersson Magdalena  Västerbotten, Sverige 

2. Korhonen Timo (ordstyrer) Kainuu, Finland 
3. Ostapchuk Ilya   Murmansk, Russland  
4. Maksimova Larissa  Komi Republikk, Russland 

5. Norvoll Tomas   Nordland, Norge 
6. Orlov Igor   Arkhangelsk, Russland  
7. Kislov Dmitry   Republikk Karelen, Russland 

8. Poutiainen Risto  Nord-Karelen, Finland 

9. Ojalehto Matias   Norra Österbotten, Finland  
10. Vassvik Ragnhild  Finnmark, Norge 
11. Kungurtsev Sergey  Nenetskisk autonomisk distrikt, Russland 

12. Helland Bente Knudsen  Troms, Norge  
13. Wiklund Håkan   Norrbotten, Sverige  

 

Regionrådets observatører 
14. Yaremchuk Stefan  Barents kristelige kirkenes råd 
15. Egorova Tatiana  WGIP 

 

Regionkomité 
16. Bergström Mikael  Västerbotten, Sverigei 
17. Grigorjev Evgeniy  Komi Republikk, Russland 

18. Kalinin Alexey   Arkhangelsk, Russland  
19. Karlsen Markus   Finnmark, Norge 
20. Leinonen Timo   Nord-Karelen, Finland 

21. Malinen Pentti (pj.)  Kainuu, Finland 
22. Thorgersen Lena  Norrland, Norge 

 
 

Andre 
23. Aaltonen Helena  Kainuu, JWGC (ordstyrer) 
24. Andersson Tim   Barents Press International (ordstyrer) 
25. Austad Nina Merete  Finnmark 
26. Eliassen Ina   Finnmark   
27. Fedorova Inna   BRYC (ordstyrer) 
28. Gokkoev Roman  IBS 
29. Hallberg Tomas   IBS 
30. Holm Hansen Ida  NBS 
31. Jenvin Qvigstad Stine  Finnmark 
32. Kamennyi Dmitry   Russlands utenriksdepartement, Arkhangelsk 
33. Magga Rosa-Maren  IBS 
34. Mietinen Hilde   Finnmark 
35. Petrovich Sergey   CSO 
36. Vairio Tuure   Norra Österbotten, BRYC 
37. Vassilieva Elizaveta  NBS, BRYC  
38. Usubov Rafael   Russlands utenriksdepartement 
39. Øystein Ruud   Finnmark 

 

Sekretariat 
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40. Glazko Larisa   Arkhangelsk   
41. Karlsen Natalia   Finnmark, Norge 
42. Mikkonen Salli   Kainuu, Finland 
43. Sukuvaara Katja (siht.)  Kainuu, Finland  
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Punkt BRC 13/2017  ÅPNING AV MØTET 

 

Regionrådets ordstyrer Timo Korhonen åpner møtet. Deltakere fastslås. 

Forslag til vedtak: 

Møtet ble åpnet og deltakere ble registrert. 

Vedtak: 

Timo Korhonen, Barents regionrådets ordstyrer, åpnet møtet. I sitt åpningsinnlegg la 

ordstyrer vekt på betydning av et regionalt samarbeid i Barentsregion samt at hvor viktig det 

fremdeles er å ta fram Barents områdets muligheter og en solid arbeidsmiljø som en del av 

mer omfattende arktisk samarbeid. En jevnlig arrangering av Barents Davos-møte kunne 

være en sak for å heve Barentssamarbeidets profil. 

 

Åpningsinnlegg av Timo Korhonen som veddlegg 1. 

 

Igor Orlov, guvernør i Arkhangelsk, ønsket regionrådets medlemmer og andre deltakere i 

møtet velkomne. Guvernør fastslo at i Kainuus formannskapsperiode ble det virkeliggjort 

bl.a. Nord-Karelens full medlemskap, og han framhevet betydning av et fast samarbeid 

mellom medlemsregionene. 

 

Deltakere ble fastslått etter deltakerlisten på forrige side. 

Vedlegg 1. Åpningsinlegg av Timo Korhonen 

Punkt BRC 14/2017  GODKJENNING AV SAKSLISTE 

 

Godkjenning av saksliste. Sakslista ble sendt til møtets deltakere 4.10.2017. 

Forslag til vedtak: 

Sakslista blir godkjent. 

Vedtak: 

Sakslista ble godkjent uten forandringer.  
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Punkt BRC 15/2017  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA DET FORRIGE 

MØTET 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtet i Alta 23.3.2017 godkjennes. 

Vedtak: 

Protokollen fra møtet i Alta 23.3.2017 ble godkjent uten forandringer. 

Vedlegg 2. Protokoll fra møtet i Alta 23.3.2017 

 

Punkt BRC 16/2017  RAPPORT FRA REGIONRÅDETS OG REGIONKOMITÉS 

ORDSTYRER, KAINUU 

 

Ordstyrer i Regionrådet Timo Korhonen og ordstyrer i regional komité Pentti Malinen 

presenterer en kort rapport fra Kainuus ordstyrerperiode. 

 

Forslag til vedtak: 

 

Tas til etterretning. 

 

Vedtak: 

 

Innlegg av ordstyrer Timo Korhonen ble holdt på punkt ett. Regionrådets ordstyrer Pentti 

Malinen rapporterte om resultater under Kainuus ordstyrerperiode og om de viktigste 

arrangementene. 

 

Til protokollen blir ført rapport om Kainuus ordstyrerperiode (vedlegg 3), melding fra regional 

komité (vedlegg 4) samt rapporter fra BRYC (vedlegg 5) og Barents Press (vedlegg 6). 

 

Risto Poutiainen (Nord-Karelen) takket Kainuu og hele regionrådet for at Nord-Karelens full 

medlemskap ble realisert på en vel besørget toårs-perioden.    

 

Tat til etterretning. 
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Vedlegg 3 Kainuus ordstyrerrapport 

Vedlegg 4 Melding fra regionkomité, Pentti Malinen 

Vedlegg 5 BRYCs rapport, Inna Fedorova 

Vedlegg 6 Barents Press rapport, Tim Andersson 
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Punkt BRC 17/2017  MELDING FRA EMBETSMANNKOMITÉ (CSO) 

Embetsmannkomités (CSO) ordstyrer Sergey Petrovitch rapporterte om komités arbeid 

under den russiske ordstyrerperioden. 

Forslag til vedtak: 

Tas til etterretning. 

Diskusjon: 

Embetsmannkomités (CSO) ordstyrer Sergey Petrovich rapporterte om 

embetsmannkomités arbeid og hoved arrangementer under Russlands ordstyrerperiode i 

Barents euroarktisk råd (BEAC) og takket Kainuus region som ordstyrer for et tett samarbeid 

både på riks- og regionalt nivå. Sergey Petrovich fastslo at prioritetene under Russlands 

BEAC ordstyrerperiode og Kainuus ordstyrerperiode har for det meste vært like, og derfor 

har det vært lett å nå et felles syn om samarbeidets mål. 

Sergey Petrovich fastslo i sin melding at i år 2018 vil det bli markering av 25-års jubileum til 

Barentssamarbeid. Det er behov for å øke Barentsregionens synlighet for at Barents skiller 

seg fra et annet samarbeid i Arktis. Barentsregionen er et spesielt område fordi 

Barentsregionens økonomiske og sosiale utvikling er foran det andre arktiske området. I 

tillegg har man gode nabo- og samarbeidsforhold i Barentsregionen og den har en egen 

Barents-identitet. 

Russlands 1. viseutenriksminister Vladimir Titov har gjort et forslag for arrangering av 

Barents-Davos konferanse på høyt nivå. Regionrådets ordstyrer Timo Korhonen fastslo at 

Barents sin betydning virker å drukne i et mer omfattende arktisk samarbeid og derfor skulle 

man tenke på hvordan Barentsregionens politiske betydning og synlighet kunne løftes. 

Ordstyrer ønsket at Davos-konferansen blir arrangert i neste år, og at den blir et regelmessig 

Barents-arrangement på høyt nivå. 

Vedtak: 

Tatt til etterretning. 

Vedlegg 7: CSOs melding, Petrovitch 

Punkt BRC 18/2017 RAPPORT FRA DET INTERNASJONALE SEKRETARIATET (IBS) 

 

Tomas Hallberg, IBSs leder, rapporterer om sekretariatets arbeid fra nå avsluttende 

toårsperiode. 

Forslag til vedtak: 
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Blir merket som melding. 

Diskusjon: 

Tomas Hallberg, leder i den internasjonale Barents sekretariat (IBS), fortalte om 

sekretariatets arbeid på nå avsluttende to–årsperioden. 

Det er hendt noe forandringer i sekretariatets personale: Roman Gokkoev og Rosa-Maren 

Magga har begynt å arbeide i sekretariat. Tross av nylige rekrutteringer trenger man mer 

person- og økonomiske ressurser for å støtte sekretariatets virksomhet. 

Nylig har IBS blitt enda mer aktiv i sosiale media, som Twitter og Facebook, og dermed økt 

Barents-samarbeidets synlighet. 

Thomas Hallberg takket Kainuu for et godt samarbeid og fastslo som en positiv 

oppmerksomhet at Kainuu, som gir plassen til Finnmark som ordstyrerregion, har allerede 

satt i gang samarbeid med Finnmark, slik at ordstyreskapet skulle gå over flytende. 

Vedtak: 

Tomas Hallbergs tale (vedlegg 6) og bildepresentasjon (vedlegg 7) ble ført inn i protokoll. 

Vedlegg 8: Tale, Hallberg 

Vedlegg 9: Bildeforestilling, Hallberg 

Punkt BRC 19/2017  UTKAST TIL BARENTS HANDLINGSPLAN FOR 2019-2023 

 

Barents Program Task Force team som ble utnevnt for å forberede programmet har laget et 

utkast til Barents handlingsplan for 2019 - 2023.  

Forslag til vedtak: 

Regionrådet diskuterer utkastet og gir råd til regional komité og Task Force for at de kan 

forberede strategien videre. Regionrådet sender utkastet til en offisiell høring til 

medlemsregionene. Task Force og regional komité behandler uttalelser som blir fått og 

bruker dem som grunnlag til å forberede den neste versjon av handlingsplan som blir sendt 

in til behandling i regionrådet. 

Diskusjon:  

Katja Sukuvaara presenterte et sammendrag av utkastet til Barents handlingsplan, siste 

kommentar som er kommet samt Task Forces kommende tiltak og preliminære tidstabellen. 
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Tomas Norvoll (Nordland) fastslo at Task Force har gjort et godt arbeid ved å forberede 

detnye utkastet. I programmets innhold kunne man likevel framheve enda mer de positive 

mulighetene i Barentsregionen. Alle store landene er interessert i det som skjer i nord. 

Barentsregionen har rikelig med fornybare naturressurser og urørt natur, og potensiale av 

disse skal framheves. Når det kommer til naturressurser er det en ressursparadoks i 

Barentsregionen: alle naturressurser finnes her, men verdidannelse av dem skjer på et 

annet sted. Universiteter og høyskoler har kapasiteter og evner til å beherske ressurser som 

vi i Barents region har. 

Pentti Malinen kommenterte utkastet med å fastslo at regionens potensiale skal bli tatt bedre 

fram og at det positive standpunktet skal økes. Programmets tyngdepunkt har en direkte 

forbindelse til det hvordan man vil velge Barents sine arbeidsgrupper, og regional komité 

har en plikt for å gi mandater til arbeidsgruppene. Derfor skal programmets tyngdepunkt og 

arbeidsgruppenes mandater ha forbindelse mellom hverandre. Malinen la til at Barents 

regionråd er et politisk organ og Barents program trenger politiske linjeringer. For eksempel, 

i utkastet til handlingsplanen er det en lang liste av spesielle mål – av disse skal man velge 

de viktigste som man skal trakte etter. For at man får et politisk støtte fra Barents 

medlemsregioner til programmet skal utkastet bli sendt til en offisiell uttalelse runde etter 

den neste Task Force -møtet. 

 

Risto Poutiainen takket Task Force for et godt arbeid og ba om at arbeidsgruppe ville videre 

drøfte arbeidsgruppenes roller. I tillegg Poutiainen sa at det skulle være viktig å åpne 

diskusjon med mulige finansieringsmidler. 

 

Ordstyrer Timo Korhonen oppsummerte diskusjonen følgende: i Barents-program skal 

ambisjonens nivå være høy nok og i programmet skal det være et positivt standpunkt. 

Arbeidsgruppenes arbeid skal være synkronisert. På en politisk nivå skal man dra 

strategiske retningslinjer om programmets innhold. Med praksis i Barents samarbeid skulle 

man vurdere en ny organisering av ordstyrerperiode, f.eks. doppelordstyrerskap (ordstyrer 

og nestordstyrer) slik at man kunne sikre at erfaringer og lærdom fra en ordstyrerperiode 

ville gå over til det neste ordstyrerområdet. 

 
 
Vedtak:  

Det ble bestemt at utkastet til Barents handlingsplan skulle sendes til alle medlemsregioner 

for en offisiell høring etter det neste møtet i Task Force, før slutten av desember 2017. 

Uttalelserunde varer 2 mndr.  

 

Vedlegg 10. Barents-programmets sammendrag, Sukuvaara 
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Punkt BRC 20/2017  FELLES RESOLUSJON 

 

Barents Programme Task Force team har skissert en felles resolusjon, som regional 

komité i sitt møte den 17.10.2017 har behandlet og som nå foreslår at regionrådet skal 

godkjenne den. 

Forslag til vedtak: 

Regionrådet diskuterer om forslaget om resolusjon og godkjenner sending av resolusjonen 

til ministermøtet. 

Vedtak: 

Markus Karlsen presenterte resolusjonen. Resolusjonens mål er å gjøre samarbeid i 

Barentsregionen mer synlig. 

Resolusjonen ble godkjent i regionrådets møte 17.10.2017 med de forandringene som da 

ble gjort (med rettinger i prioriteter i Russlands BEAC-ordstyrerperiode). 

 

Vedlegg 11. Den godtatte resolusjonen. 

Punkt BRC 21/2017  RAPPORTER FRA REGIONENE 

 

Rapportering fra regionene fortsettes slik som det er avtalt. I sine rapporter har 

medlemsregioner mulighet å ta fram betydningsfulle arrangementer og saker som hører til 

Barentsregionens samarbeid, men som ikke direkte hører til det offisielle samarbeidet 

mellom områdene i Barentsregionen. Man ønsker at rapportene blir sendt inn skriftlig på 

forhånd eller seinest i møtet slik at det blir enklere å lage protokollen. 

Forslag til vedtak: 

Hvert medlemsdistrikt rapporterer kort (3 minutter). Rapportene skrives opp og vedlegges 

til protokollen. 

Diskusjon: 

Västerbotten  

Magdalena Andersson fortalte om Västerbottens samarbeid med republikk Karelen. 

Västerbotten har en samarbeidskontor i Petrozavodsk og samarbeidet begynte allerede i 

1998. På kontoret er det nylig begynt en ny leder. Västerbotten har et aktivt samarbeid med 

Sveriges BEAC-ordstyreskap, og i løpet av ordstyrerperioden er det planlagt at møtene skal 

arrangeres i Nord-Sverige, ikke i hovedstad. 
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Magdalena Anderson tok fram også et samtaleemne som er aktuell på mange regioner: 

rovdyr. Dyrene kjenner ikke riksgrensene, og alle land har forskjellige måter å behandle 

rovdyrssaker. Det ville være viktig å arrangere et felles seminar og åpne diskusjonen om 

rovdyrsspørsmål i Barentsregionen. Til slutt taket Magdalena Andersson Kainuu for et 

vellykket ordstyrerskap og ønsket Finnmark velkommen som en ny ordstyrerregion. 

Murmansk  

Ilya Ostapchuk fortalte at Murmansk fylke blir en mer internasjonal region og det utvikler seg 

fortsatt. Konkrete eksempler er bl.a. møter mellom Russlands og Norges 

Transportministrene på en festseremoni dedikert til åpning av en ny veiforbindelse mellom 

Kirkenes og Murmansk. I Murmansk har man også arrangert” Barents Fugl”-kulturuker 

mellom Murmansk og Finnmark. 

Kommunikasjon og dialog om samarbeid i det arktiske området bl.a. i miljøsaker, var 

aktuelle i 2017 fordi dette året ble nevnt som miljø-år i Russland. I Murmansk fylker ble 

mange arrangementer organisert for å fremme forretningsvirksomhet, f.eks. Murmansk 

International Business Week. En visumfri sone mellom Petsamo og Sør-Varanger forenkler 

grensekryssing; cirka 3000 russer og 6000 norske brukte denne muligheten i sommeren 

2017. Mengden av grenseovergangene har økt sammenliknet forrige år. Vi tror at samarbeid 

fortsetter og utvikler seg fortsatt. 

Republikk Komi 

Larissa Maksimova hilste på vegne av republikk Komi og fastslo at republikk Komi er aktiv i 

Barentssamarbeidet. Barentssamarbeidet er skrevet inn som en sentral sak i republikkens 

virksomhetsplan helt fram til 2020. Komi republikk har utdanningssamarbeid, lærer- og 

studentutveksling bl.a. med Lappland. I tillegg har man samarbeid i kultur, industri, gass- og 

oljebransjen samt skogsektoren. Vorkutas turistforum er en av grunnleggende 

samarbeidsmåter. I alt har man realisert cirka hundre samarbeidsprosjekter med deltakere 

fra Komi republikk. 

I helsesektoren samarbeider republikken med Norge for å kjempe mot tuberkulose. 

Samarbeid i sosialfag fortsettes. Innbyggere i Komi er også interessert i å samarbeide i 

miljøfag. Komi har rike naturressurser og i samarbeid med Norge har man lyktes å fjerne et 

miljøforurensende ”hot spot” i Komi. Trafikk er også en av prioritetenet i samarbeid med 

nærområder. Republikk Komi er aktiv bl.a. i Belkomur-jernbaneprosjektet. 

Nordland 

Tomas Norvoll fortalte at regionreform i Norge har vært i gang i noe par år og nå har man 

bestemt at Troms og Finnmark blir satt sammen, men Nordland vil fortsette som en eget 

fylke. Ved regionreform vil fylkene få nye oppgaver bl.a. i transportsektoren. I tillegg vil 

fylkene få mer omfattende jurisdiksjon når det gjelder kulturarvobjekter og bygging. 
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Barents Summer Games 2017 ble arrangert i Bodø der det var over 1000 unge 

idrettsutøvere. Samhørighet mellom unge mennesker så man konkret, for eksempel, den 

russiske fotballag fikk låne spillere fra Norges team. Nordland vil satse på Barents Games. 

I tillegg har Nordland samarbeid bl.a. med Leningrads distrikt og Kina. For tiden ser hele 

verden mot nord og det hva som skjer på de nordlige områder, og det beveger mye penger 

der. 

Arkhangelsk  

Guvernør Arkhangelsk fylke Igor Orlov fastslo at han ikke har noe spesielt for å tillegge til 

åpningsinnlegg, men at om nevnte rovdyrssaken skulle man diskutere sammen.   

Republikk Karelen 

Dmitry Kislov fastslo at republikk Karelen har fortsatt samarbeid på Barents område og 

frammet samarbeid også på nasjonalt nivå for å støtte arrangering av CSO-møter. Samt har 

republikk Karelen hatt mulighet til å presentere sine muligheter i turisme. I republikk Karelen 

ble det arrangert Barents Rescue øvelsen det ble arrangert idrettsarrangementer, f.eks. kite 

surfing-maraton på Ääninen. I Russlands ordstyrerperiode var det også en filmfestival. I 

september deltok representanter fra republikk Karelen i en kulturforum som ble arrangert i 

Norge. Det er veldig viktig å utvide samarbeid i Barentregionen, og nå er Nord-Karelen med 

som Barents medlemsområde. Man skulle også utvide en felles prosjektvirksomheten. I år 

hører tre kommuner fra republikk Karelen til de arktiske områder i Russland – denne 

fornyelsen gir en mulighet å gjøre samarbeidet tettere. 

Nord-Karelen 

Risto Poutiainen fortalt at fra Nord-Karelen er det oppnevnt representanter til ni ulike Barents 

arbeidsgruppe. Slik deltar Nord-Karelen aktivt i samarbeid. Poutiainen framhevet den 

tverrgående betydning av transport for Barents område, for eksempel sk. Silkevei-

jernbaneforbindelse ti Kina. Det vil bli et møte i rammene av Euregio Karelia -

samarbeidsforum den 2.11.2017 der målet er å gå gjennom samarbeidssaker. Man har lagt 

merke til at bedriftene er interesserte i et utvidende samarbeid, bl.a. Nord-Karelens offentlige 

ansatte er interesserte i samarbeidsmuligheter med norske og svenske offentlige ansatte. 

Til slutt fastslo Poutiainen at han støtter varmt arrangering av diskusjonsmøter om 

rovdyrssaker, og ønsket møtets deltakere velkomne til skiskytings verdenscup-

konkurransen i Kontiomäki i begynnelsen av mars 2018. 

Norra Österbotten 

Matias Ojalehto fastslo at han er en fersk ordstyrer i landsdelstyre og Norra Österbottens 

representant. I Norra Österbottens forbund skjer det store forandringer: Landsdelstyrer blir 

ombyttet i begynnelsen av november og en ny sjef for internasjonale saker begynner i sin 

stilling også i november. Ojalehto lovte å være flittig for at Norra Österbotten ville være 



  
  

14 
Møte i Barents regionråd, Arkhangelsk, 18.10.2017 

enda mer aktiv i Barentssamarbeidet og han fastslo at han setter pris på dette viktige 

samarbeid. 

Finnmark 

Ragnhild Vassvik fastslo at regionreform kommer og nå forhandler man med Troms om den 

administrative hovedstaden vil bli Tromsø eller Vadsø. Det at fylkene vil bli ett færre virker 

ikke på Barentssamarbeidet. Tidligere i høst arrangerte Finnmark en 50-årsjubileumsfest for 

Nord-Kalottens samarbeid. Vassvik fastslo at hun vil vende til ordstyrerperdiodens 

prioriteringer seinere. 

Nenets 

Sergey Kungurtsev fortalte at i år har man startet to nye prosjekter hvorav en er en prosjekt 

med innovasjonsteknologi. Med Tromsø sykehus virkeliggjør man en felles prosjekt der man 

søker etter nye handlingsmåter for å dempe diabetes. Russiske legere har hatt praksis i 

Norge. Ved kulturbransjes samarbeid ble det arrangert Norge-dagene i mai, Norges 

konsulat i Murmansk og IBS hjalp med arrangering. Man søker finansering fra Kolarctic CBS 

-program for pilotprosjektet der man skaffer to vintergeneratore til to landsbyer. Med 

Akvaplan Niva blir det arrangert miljøkonferens ”Euroarktika”. 

Troms 

Bente Helland fortalte at kommuner i Troms fylke har samarbeid med Nordbottens 

landsdelstyre. Meningen er å utvikle et strategisk samarbeid, bl.a. ved trafikk og 

infrastruktur, kultur og planlegging på region. Under planlegging er samarbeidsavtale med 

Lappland. Det gjelder en ny avtale som skal opprettes i januar. Lappland og Tromsø har 

lenge hatt gode samarbeidsforbindelser bland turisme. Bente Helland ønsket alle velkomne 

til den arktiske konferansen Connecting the Arctic i Tromsø i januar 2018. 

Norrbotten 

Håkan Wiklund fortalte at til årene 2017 - 2019 Sveriges BEAC –ordstyrerperiode har man 

økt personressurser til Norrbotten. Norrbotten vil fremme samarbeid med kommuner i 

Russland. På kulturbransjen har man hatt samarbeid, bl.a. med filmer på filmfestivalen i 

Murmansk. Med Västerbotten har man tett samarbeid. På ungdomsutveksling satses det 

mer enn før. Et sentralt underlag for dette er Barentssamarbeidet. 

Kainuu 

Pentti Malinen fastslo at Kainuu fortsetter Barents samarbeid med erfaringer av 

ordstyrerperioden. 

Viktige samarbeidsmåter for Kainuu er også Euregio Karelia og CBC-programmer. Man 

strever etter å utvikle turisme sammen med republikk Karelen. Visumsaken har steget fram 

på nytt fordi på regionen er det behov for lettvint grenseovergang for internasjonale turister. 
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Bioøkonomi og skogsaker er enda mer framme i Kainuu, samt raske dataforbindelser som 

er knyttet til trafikkforbindelser, f.eks. nordøst-kabelprosjekt. 

I Finland er landsdelreform også reform på sosial- og helseomsorg og den skal bli gjeldende 

i år 2020. Med landsdelreformen oppstår det også et nytt politisk nivå: landsdeler der det 

besluttende organet er landsdelstyre. Den største forandringen gjelder sosial- og 

helseomsorg som blir en del av landsdelenes ansvar. For tiden landsdelenes forbund har 

ansvar for distriktsutvikling og disse oppgavene blir flyttet til de nye landsdelene. Også noen 

av transport - og vannsaker blir flyttet til landsdelenes ansvar. I Finland blir landsdelenes 

mengde blir ved det gamle, men det gjelder en århundrets reform: en tredjedel av det 

offentlige styret blir flyttet til det nye landsdelstyret. 

Ordstyrer Timo Korhonen fastslo at det hender mye i Barents-samarbeid. 

Rovdyrpolitikken er en akutt tema på flere områder. Det ble gitt et ønske til regionkomité at 

en felles ”rovdyrskonferanse” ville bli tatt på agenda allerede i løpet av neste år 2018. 

Vedtak: 

Man bestemte å føre et tiltak om arrangering av felles ”rovdyrseminar” til protokoll. 

Vedlegg 12. Regionrapport Troms 

Vedlegg 13. Regionrapport Nord-Karelen 

Punkt BRC 22/2017 FINNMARKS INNLEGG  

 

Regionrådets og regionkomitéens ord i dette møtet blir overført til Norges Finnmark. 

Finnmark representerer ordstyrerprogrammet sitt. 

Forslag til vedtak: 

Informasjon blir merket som melding. 

 

Diskusjon: 

Ragnhild Vassvik presenterte prioriteter for Finnmarks ordstyrerperiode. Finnmark er det 
største fylke i Norge hva det kommer til areal med det har minst innbyggere. Dette betyr at 
man må gjøre mer med mindre ressurser. En ny logo som man kan se på Finnmarks 
ordstyrerperiodens brosjyre er en del av å sterke Barents-identitet. 
 
Om prioriteter i ordstyrerperioden fastslo Vassvik følgende: vi vil ta fram saker som er viktige 
for alle områder. Vi fortsetter å fokusere på et godt samarbeid. Vi vil sterke Barents-identitet. 
Vi vil fokusere miljøsaker og fremme en mer omfattende visumfrihet. 
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Det er en stor potensial i utvikling av en mer miljøvennlig energi. Med vindkraften har man 
planer og vindkraftparker har blitt stiftet, men det kreves også strømlinjer; 
overføringskapasitet. Et par uke siden ble det åpnet en ny vei mellom Kirkenes og Russland. 
Rovaniemi-Kirkenes -jernbaneforbindelsen vekker interesse. På flyrutene har det vært for 
lite passasjerer. 
 
Man trenger Barents kulturstrategi, og vi vil konsentrere oss på ungdomsarbeid. Vi vil øke 
samarbeidets synlighet. Verden ser på de arktiske og på nordlige områder. Vi vil bli hørt i 
en arktisk diskusjon og framheve en god Barents-samarbeid. Barents Davos framhever 
Barents områdets viktighet. 
 
Det er viktig at regionrådet er mer aktiv og synlig på arktiske arenaer. Jeg vil spesielt takke 
Russlands BEAC ordstyrerskap for at det internasjonale urfolkenes toppmøte ble tatt på 
agenda og det ble realisert. Vi håper at ombytning av ordstyrerskap med Kainuu går 
fleksibelt. 
 
Neste år er 25-års jubileumsår for Barentssamarbeidet. Da vil Sverige arrangere en fest på 
en internasjonalt nivå og vi vil arrangere en fest på regionalt nivå. Jeg foreslår at det neste 
regionrådets møte blir arrangert i Rovaniemi 23.-24.5.2018. 
 
Ordstyrer Timo Korhonen fastslo at det er fint at Finnmark som en ny ordstyrer vil føye til 
sterkere politisk diskusjon. 
 

Vedtak: 

Blir merket som melding.  

Punkt BRC 23/2017 ANDRE SAKER OG MELDINGER 

 

Man behandler mulige andre saker som er avtalt ved godkjenning av sakslista. 

Forslag til melding: 

Mulige andre forkynnelser tas til etterretning. 

Vedtak: 

Larisa Glazko informerte om tidtabeller i praksis etter møtet. 

Punkt BRC 24/2017 NESTE MØTE 

 

Barents regionrådets neste møte blir innkalt av Finnmark.  

Forslag til vedtak: 
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Man bestemmer tid og sted til regionrådets neste møte.  

Vedtak: 

Regionrådets neste møte blir arrangert i Rovaniemi 23.-24.5.2018. 

Punkt BRC 25/2017 MØTETS AVSLUTNING 

 

Forslag til vedtak: 

Regionrådets ordstyrer avslutter møtet og overlater Barents regionrådets ordstyrerskap 

formelt til Finnmarks representant. 

 

Vedtak:  

Ordstyrer Timo Korhonen takket varmt møtets deltakere og overlot ordstyrerskapet til 

Finnmarks representant Ragnhild Vassvik. 

Møtet ble avsluttet kl 13:12.  


