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Nordkalottrådet består av regioner i Sverige, Norge och Finland som ligger
helt eller delvis norr om polcirkeln. Norrbottens arbete korrdineras av
länsstyrelsen. Vid rådsmötena representeras Norrbotten av länsstyrelsen,
kommunförbundet, landstinget och handelskammaren. Vårens möte
kombinerades med en studieresa till Öresundsregionen med besök på
Nordiska ministerrådets kansli, Öresundskommittén och Öresunddirekt.
Nordiska ministerrådets kansli informerade om ministerrådetsarbete med
bland annat gränshinder. Över 1 % av Nordens invånare, totalt 280 000
människor, bor i ett annat nordiskt land än de är födda i och därför prioriterar
nordiska ministerrådet att lösa ett antal gränshinder per år.
Nordkalottrådets motsvarighet i Öresundsregionen är Östersundskommittén.
Öresundskommittén bedriver ett omfattande samarbete. Arbetet baseras på
en gemensam Öresundsregional utvecklingsstrategi (Örus) med fokus på att
öka näringslivsutbyte, språkkunskaper, gränspendling och infrastruktur.
Nordiska ministerrådet finansierar arbetet med gränshinder och resten
finansieras av medlemsavgifter.
Precis som gränstjänsten är Nordkalottrådets verksamhet, med två kontor
Torneå (Finland) och Skibotn (Norge) har Öresundskommittén
Öresunddirekt i Malmö. Skillnaden är att Öresundskommittén även politiskt
jobbar med gränshinder och Öresunddirekt har rullande personal från
Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen som jobbar med
gränshinder. De har ett gemensamt gränskontor med besökslokaler och
hemsida samt informationsmaterial för att hjälpa människor med deras
frågor och ärenden. Ett arbetssätt som Norrbottens läns Landstinget borde
titta närmare på för att anordna liknande tjänster för Norrbotten och de
gränser som finns till Finland och Norge.
Nordkalottrådsmötet

Under Nordkalottenrådets möte fördes en längre diskussion om
Nordkalottensammarbetet. Särskilt för att se om det finns överlappningar
med de flera andra internationella samarbeten som finns i norra norden.
Frågor som diskuterades var:
 positionering bland alla andra internationella samarbeten
 översikt av styrdokumenten och deras roll i Nordkalottsamarbetet
 regionernas egna målsättningar och förväntningar
 framtida prioriteringar i Nordkalottrådets verksamhet
Under prioriteringsdiskussionen och kopplat till fastställandet av
verksamhetsplanen framhöll bland annat Norrbotten behovet av att fokusera
rådets arbete och eventuellt göra en prioriteringslista för att enklare kunna
följa upp och se vilka resultat som rådet faktiskt uppnår.
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Prioritering och större fokusering på ett mer begränsat antal frågor skulle
troligen innebära bättre resultat. Rådet antog verksamhetsplanen, men gav
beredningsgruppen att återkomma med förslag på åtgärder i frågan. Under
mötet lyftes också vikten av att synliggöra resultat och bra projekt som
rådets satsningar lett till, ”Syns man inte så finns man inte”.
Rådet informerades om det Gränsregionala Forumet som kommer att
anordnas i Luleå den 1-2 september med bland annat Nordiskarådets
Gränshinderskommitté där minst en politiker samt en tjänsteman från
respektive organisation uppmanas närvara. Nästa möte med Nordkalottrådet
anordnas i Kirkenes, Norge den 29-30/10 2015.
Eira Luokkanen informerade om Nordkalottens miljöråd och det gynnsamma
samarbetet som åstadkommit genom exempelvis utarbetande av tillämpning
för vattendirektiv mm. Rådet fick även en mycket konkret och bra
presentation av Päivi Koivupalo över vilka effekter det regionala
gränshindersarbetet har gett.
Under mötet byttes även ordförandeskapet då Sverige och Johan Antti
lämnade över klubban till Finland och Mika Riipi.
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