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Deltagare 
Torgeir Larsen, statssekreterare vid utrikesministeriet i Norge 

Jens Nilsson, Europaparlamentariker (S) 

Minna Piipponen, Östra Finlands universitet 

Andreas Lind, Handelskammaren i Norrbotten 

Alma Karabeg, SIVA International Management 

Dorota Witoldson från DG Regional 

Ramon Van Barneveld DG Havsfrågor och fiske 

Norra Europas sammarbete över gränserna var på allas läppar när Northern Sparsely Populated 

Areas (NSPA) arrangerade tisdagen 9 oktober seminarium under Open Days 10 års jubileum. Över 

150 personer samlades för att delta på seminariet med rubriken NSPA - The Heart of European East-

West Crossborder Cooperation. Under seminariet deltog talare från hela NSPA-regionen och 

berättade om goda exempel på sammarbeten över gränserna.  

Den fullsatta lokalen visade på att NSPA:s samarbete är något som väcker intresse inom EU. EU-

kommissionen är dessutom i färd med att ta fram en ny strategi gentemot Arktis. 

– Jag hoppas att detta seminarium kommer att uppmärksamma de norra delarna av Europa och ge 

mer kunskap om vår regions förutsättningar, inledde moderatorn Jens Nilsson, 

Europaparlamentariker (S). 
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Torgeir Larsen, statssekreterare vid utrikesministeriet i Norge, var första talaren och han talade om 

hållbar utveckling i norra Europa samt regionala och nationella samarbeten inom Barentsregionen 

och Arktiskt. 

– Arktiska området är en av de mest dynamiska regionerna just nu och saker händer snabbt. Norra 

delarna av Europa har bland annat gemensamt det kalla och karga klimatet.  

Larsen berättade sedan om klimatförändringar och att det aldrig varit så lite is som i år i Arktis, detta 

påverkar levnadsvillkoren för alla i området, inte minst för norska fiskare. 

– Vi lever våra liv på land i Norge men påverkas av hur havet utvecklas.  

Minna Piipponen, Östra Finlands universitet, talade om den nordliga och ryska dimensionens 

gränsöverskridande samarbete inom forskning. I projektet VERA - Center för Ryska och gränsstudier- 

fokuserar man på tre typer av nätverk; internationella experter, universitetetsamarbete samt 

kunskapsspridning. Detta är viktigt och behövs, inte minst för att nya och ofta yngre aktörer ska 

kunna hitta samverkansparter.  

– Utmaningen är att hitta EU och Ryska dimension för NSPA där Finland är inkörsporten till Ryssland, 

menade Piipponen.  

Företagens utmaningar 

Andreas Lind, Handelskammaren i Norrbotten, började berätta om framstegen i Norrbotten där han 

lyfte fram bland annat Facebooks etableringen i Luleå.  Orsaken till att man valde just Luleå i 

Norrbotten var framföralt tillgång till kompetent arbetskraft, lättillgänglighet och kyla. 

Norrbotten har den högsta BNP och utbildningsgraden per capita i Sverige samtidigt som man har 

den lägsta arbetslösheten, något som Lind ser som stärkande men även utmanande.  

– Viktigaste exportpartners är norra Norge och norra Finland när vi frågar företagen i Norrbotten. 

Samma svar får vi vid frågan om vilka företagen skulle vilja utveckla sin export ytterligare till.  

När Lind ställer sig själv frågan vad Handelskammaren i Norrbotten kan förbättra för företagen, så är 

det att utveckla samarbetet mellan norra delarna i Finland och Norge. De två största hindren som 

Norrbotten står inför är brist på utbildad arbetskraft och otillräcklig infrastruktur.  

Alma Karabeg, SIVA International Management berättade om Business Safari som är ett projekt i 

Norge som matchar företag i Finland, Norge, Sverige och Ryssland. Konceptet Business Safari jobbar 

med är att samarbeta med lokala företag och ta reda på vad deras behov är, för att i nästa steg 

rekrytera och bemöta dessa behov över gränserna.  

– Vi behöver inte uppfinna hjulet igen genom att starta nya projekt utan vi bör istället försöka öka 

mervärdet och samarbetet.  

Östersjön och Arktiskt 
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Dorota Witoldson från DG Regional lyfte den norra delen av Östersjön som aktör på makroregional 

nivå. Östersjöstrategin främsta syfte är att ta itu med de akuta utmaningarna på ett samordnat sätt, 

till exempel miljöfrågor och var den första makro-regionala strategin i EU. Ett antal projekt är 

kopplade till Östersjöstrategin och Witoldson belyste ett några av dessa, bland Nordic Logistic 

Corridor som syftar till att anslut företag i norra Europa med resten av EU ”grönare”. 

Ramon Van Barneveld  från DG Havsfrågor och fiske berättade om den kommande Arktiska Strategin 

som EU-kommissionen håller på att ta fram. Den kartlägger och granskar EU: s bidrag till Arktis sedan 

2008 och presenterar några kontaktpunkter för framtida förbindelser med de arktiska partnerna. 

NSPA bör uppmärksammas mer av EU 

Matti Pennanen, borgmästare i Uleåborg, norra Finland avslutade med seminariet med en kort tal på 

temat:  ”Barents och framtida visioner för en växande region i fyra olika länder”. Han menade att för 

att visionen för EU:s nordligaste delar ska bli verklighet behöver vi mer uppmärksamhet. 

– Många gånger glömmer EU bort oss i de norra delarna av Europa i sina policydokument, bland 

annat transportpolitiken. Hur vi berättar för EU och förmedlar vårt budskap, det är en utmaning.  

Pennanen vill även se att vi börjar arbeta tillsammans för en gemensam nordlig strategi. 

Frågor från publiken 

Efter panelsamtalet fick publiken chansen att ställa sina frågor. En av frågorna var vad som är det 

mest viktiga verktyg som staten kan ge företagare.  

Andreas Lind svarade att det är angeläget med en bra utbildning som är matchad med de lokala 

företagen samt att problemet även är vem som ska jobba i den offentliga sektorn. 

Alma Karabeg, tycker att det är viktigt att man får verktyg eftersom ett verktyg kan användas även i 

andra sammanhang.  

En direkt fråga från en i publiken var till Colin Wolf, Enhetschef för DG Regionalpolitik som även satt 

som åhörare. Frågan var hur han trodde att den Arktiska strategin skulle komma att se ut. Svaret blev 

att han hopades komma bort från det landspecifika tunnelseendet utan istället arbeta från en 

helhetssyn. 

Mikael Janson, direktör North Sweden tackade i egenskap av arrangör moderatorn och deltagarna för 
att ge både helikopterperspektivet och vardagsperspektivet på det som är NSPA, samarbete över alla 
gränser i det nordliga Europa.  
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