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Nye muligheter

i Barentsregionen
Et økende industrielt
press i nordområdene vil
påvirke politiske, sosiale
og økonomiske relasjoner i
regionen.
På få år er den internasjonale interessen for nordområdene flyttet fra
kald krig og militære spenninger
til utnytting av regionens naturressurser. Hvordan vil de rike olje- og
gassressursene i nord påvirke sosiale
og økonomiske forhold i regionen?
Hvordan vil relasjonene mellom
øst og vest og ulike stormaktsinteresser utvikle seg? Mye er blitt
gjort og oppnådd innenfor rammene
av Barentssamarbeidet. Samtidig forblir Barentsregionen et område som
er sterkt preget både av språklige og
kulturelle barrierer og store økonomiske og sosiale ulikheter.
Arenabilaget vil vise at samarbeidet på tvers av grensene gir
store muligheter innenfor kunnskapsutveksling, kulturdeling og økonomisk vekst. Vi setter fokus på regional
utvikling med utgangspunkt i folk-tilfolk samarbeid, fordi den økonomiske
utviklingen oppstår som et samarbeid
mellom mennesker.
”Regjeringen ser nordområdene
som Norges viktigste strategiske satsingsområde i årene som kommer.”
Dette sitatet fra regjeringens Soria
Moria-erklæring oppsummerer den
betydning landsdelen er tiltenkt fremover. Har vi greid å ta dette innover oss? Hva innebærer det for oss
som bor i nord? Arenabilaget setter
søkelys på Barentsregionen og på


en rekke viktige forhold i relasjonen
mellom Norge og stormakten Russland. Forholdet mellom nasjonene
har stor spennvidde, fra svært ulik
levestandard til felles interesser
rundt næringsmulighetene i Barentshavet. Over dette foregår et geopolitisk maktspill om energiressursene.

Arenabilaget vil vise at samarbeid på tvers av grensene
gir store muligheter innenfor
kunnskapsutveksling, kulturdeling og økonomisk vekst.
Regjeringen har satt et sterkere
fokus på Barentsregionen, og utenriksminister Gahr Støre har lansert
begrepet Barents 2020. Til dette
prosjektet stiller det seg mange forventninger, og Arenabilaget starter
med en presentasjon av hva regjeringen ser av muligheter i nord. Kort
oppsummert er holdningen at det er
gjennom en synliggjøring av norsk
kompetanse og kunnskap vi kan forsvare vår posisjon som forvalter av
de enorme havområdene som Norge
hevder råderett over. Dernest må
samarbeid mellom norsk og russisk
næringsliv, kulturelle institusjoner og
kunnskapsmiljøer videreutvikles.
Opprettelsen av Barentsinstituttet i Kirkenes innebærer en ny og
betydelig norsk forskningssatsing på
nordområdene, på Nordvest-Russland og på komplekse grenseregioner. Med Universitetet i Tromsø og de
nordnorske høgskolene tungt inne
aRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

på eiersiden, vil Barentsinstituttet bli
et nytt kraftsentrum for samfunnsfaglig forskning og informasjon i
Nord-Norge. Barentssekretariatet i
Kirkenes jobber i dag med å forvalte
og videreføre idealene i det grenseregionale samarbeidet i nord.
Barents helseprogram er et eksempel på slikt samarbeid. Helse har
ikke vært et prioritert satsingsområde
innen russisk innenrikspolitikk, og
dette har gitt utslag også i NordvestRussland. Selv om inntektsnivået
øker og regionen opplever økonomisk vekst, slår ikke dette ut på helsestatistikkene. Artikkelen ”Dårlig helse
truer Russland” viser også at mye av
sykdomsbildet er livsstilsbetinget.
Grensen mellom Norge og Russland,
mellom Sør-Varanger kommune i
vest og de russiske byene Nikel og
Zapoljarnij i øst, representerer en
spesiell sosial og økonomisk differensiert grense i Europa.
Nordmenn flest sitter med et
bilde av Russland som meget byråkratisk. Artikkelen om russisk politikk for nordområdene støtter opp
om denne oppfatningen. Samtidig er
det tydelig at russiske myndigheter nå
prioriterer sine nordområder ut fra
de økonomiske mulighetene som ligger i olje og gassutvikling i regionen.
Russland henter 22 prosent av sine
eksportinntekter fra Nordvest-Russland, hovedsaklig fra olje og gass. Det
som synes veldig positivt i de russiske plandokumentene er at sosial
og miljømessig bærekraftighet er inkludert i planene.
Russland er et annerledes land,
og de som handler med russere har
erfart at det ikke er alt nordmenn

forstår. Rådene fra de som kjenner
russisk forretningskultur er; søk en
lokal partner, bygg personlige relasjoner, lær russisk språk og kultur og
avstå fristelsen til å betale for tjenester
som kan oppfattes som korrupsjon.
En av de første fruktene av
Thorvald Stoltenbergs initiativ til
opprettelsen av Barentssamarbeidet
i 1993, var en ordning som muliggjorde studieopphold på tvers av
den norsk-russiske grensen. Dette
har medført en enorm kunnskap
og kulturutveksling, og den har
vært gjensidig. Avtaler er inngått
mellom nordnorske kunnskapsmiljøer og russiske motparter, og
noen miljøer har også vært gode til
å formidle kompetansen til russisk
og norsk næringsliv. Høgskolen i
Bodøs masterstudium i energiledelse
er uhyre interessant med tanke på
fremtidig petroleumssamarbeid i
Barentshavet, noe også interessen fra
oljeselskapene viser.
Snøhvitutbyggingen har gitt en
betydelig vekst til Alta og Hammerfest, men også Kirkenes har opplevd en
oppblomstring de seneste årene. Veksten i Kirkenes skyldes ikke Snøhvit,
men nærheten til Russland og måten
de har greidd å samhandle kulturelt,
sosialt og ikke minst økonomisk med
russerne. Det begynte med torghandel og vedlikeholdsoppdrag for russiske trålere og har utviklet seg til
gjensidig handel og norske næringsoppdrag på russisk side.
Norge og Russland står i dag
ovenfor store utfordringer innen ressursforvaltning og økonomisk samarbeid. Det er derfor viktig at landene
samarbeider om å viske ut de store
sosiale og økonomiske skillelinjene på
tvers av grensene i regionen. Sterkere
politisk samhandling på nasjonalt og
regionalt nivå, mellom nasjonale og
regionale politiske ledere og parlamentarikere, vil være et viktig bidrag
for å løse felles utfordringer.
Norge har store muligheter og
utfordringer i nord. Barentssamarbeidet er en viktig premissgiver for
fremtidig utvikling.

Barentsregionen
Som det framgår nedenfor bor det nesten 6 millioner mennesker i Barentsregionen på et areal
som er tre ganger større enn Frankrike. Denne Euro-Arktiske regionen er kjent for tøft klima og
store avstander. Men det finnes ikke steder i Europa, eller i verden for den saks skyld, som er like
rik på ressurser i form av tømmer, fisk, mineraler, olje og gass. I tillegg til naturressursene finnes
her faglært arbeidskraft og regionen ligger strategisk plassert der Russland og EU møtes.
Totalt folketall:

5.941.000

Landareal:

1.755.800 km2

Befolkningstetthet: 3,4 innb/km2. Varierer fra 0,3 i Nenets til 8,0 i Oulu.
Urfolk:

Samer: 60.000
Nenets: 7.000
Vepsere: 6.000

Barentssekretariatet:
Stiftet som et IKS 10. januar 1993.
Eiere: Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner
Navn Formål: Selskapet skal Totalt
folketall for den
Byer etter størrelse
være sekretariat
norske
delen
av
Regionrådet
og
Regionkomiteen
Republikken Karelia
703.100 (2005)
Petrozavodsk: 266.000
med formål å forvalte Barentsprogrammet, samt Kondopoga: 34.000
medvirke til økt virksomhet, samhandling og
Segeja: 33.600
Kostomuksha: 29.000
handel i Barentsregionen innenfor rammen av
Sortavala: 20.500
Barentssamarbeidet.
Hovedaktiviteter:
Behandle
prosjektsøknader,
være Syktyvkar: 225.000
Republikken
Komi
996.000
(2005)
Vorkuta: 118.000
et kompetansesenter, arbeide innenfor satsingUkhta: 108.000
sområdene helse, utdanning, kultur, ungdom,
Pechora: 56.000
urfolk, næringslivssamarbeid og informasjon.
Sosnogorsk: 48.000
Finansiering: Utenriksdepartementet, KommunalMurmansk fylke
864.000 (2005)
Murmansk by (2004): 329.000
og regionaldepartementet
Severomorsk (2006): 73.500
Styre: Tore Gundersen, Finnmark fylkeskomApatity (2004): 67.100
mune, leder, Roald Røkeberg(Troms), Sigbjørn
Kandalaksha: 43.000
Eriksen(Nordland).
Arkhangelsk
fylke
1.317 million (2004)
Arkhangelsk by: 362.000
Representantskap: Fylkesrådslederne i Nordland Severodvinsk: 203.400
og Troms, Fylkesordføreren i Finnmark og i tillegg 2 Plesetsk: 58.000
Novodvinsk: 43.400
politikere fra hvert fylke.
Barentsområde
Euro-Arctic Council:
i Naryan-Mar: 18.000
Nenets autonome
42.000Utenriksministrene
(2005)
deltakerlandene
Nordland fylke
236.000 (2006)
Bodø: 44.000
Regionrådet: Regionale ledere i medlemslandene Rana: 25.000
Committee of Senior Officials: Ledende embetsfolk Narvik: 18.500
Troms fylkefra medlemslandene 153.500 (2006)
Tromsø: 62.500
Harstad: 23.000
Antall ansatte: 10 i Norge, 6 i Russland
Finnmark fylke

73.000 (2006)
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Alta: 18.000
Sør-Varanger: 9.500
Hammerfest: 9.000
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Muligheter og ansvar i Nord
– Regjeringens nordområdeperspektiv
”Muligheter og ansvar i nordområdene handler om evnen til å gripe dagen
– vi kan gripe denne muligheten om vi har et større og mer integrerende blikk”
Slik innledet utenriksminister Jonas
Gahr Støre sin første ”nordområdetale” 10. november 2005 på Universitetet i Tromsø. Vi presenter her utdrag fra denne talen.
Utenriksministeren trekker blant
annet frem noen punkter som vil bli
avgjørende for suksess på dette feltet:
• Om vi greier å hente inn mulighetene som ligger i samarbeid med kunnskapsmiljøer i hele
Norge, i Europa og enda lenger ut.
• Om vi greier å hente inn mulighetene i samarbeidet med vår
nabo Russland.
• Om vi greier å holde fast ved
mulighetene i det regionale perspektivet som Barentssamarbeidet
åpnet.
• Om vi greier å utvikle fiskeri- og
petroleumsressurser på en måte
som lar seg forene med hensynet til
det sårbare arktiske miljøet.
• Om vi greier å trekke våre venner
og allierte med i en ny forståelse
av muligheter og ansvar i de store
havområdene i nord.
• Om vi greier å ta godt hensyn til
og ha respekt for situasjonen og
rettighetene til den samiske befolkningen – urfolket i nordområdene.
• Og om vi greier å gripe utfordringen som ligger i at aktivitet er en
viktig forutsetning for troverdig
suverenitetsutøvelse. Vi har suverenitet og suverene rettigheter over
store områder, til lands og til havs.
Vi må være til stede for å sikre effektiv håndhevelse.
Visjonen er klar: Vi vil at Barentshavet
skal utvikles videre som ”et samarbeidets hav”, et fredsprosjekt, med nor

“Vi vil at Barentshavet skal
utvikles videre som et
samarbeidets hav – et
fredsprosjekt.” Jonas Gahr Støre
ske interesser i samvirke med russiske
interesser og, der det er naturlig,
med interesser fra vestlige land. Vi vil
knytte en stor nordlig samarbeidsvev
av ulike partnere fra flere land, og
kunnskap er nøkkelen.
Kunnskap må omsettes til konkrete prosjekter. Vi må skape prosjekter som er viktige for petroleumsproduksjonen i nord, for fiskeriene,
for miljøet og ressursforvaltningen,
for nye former for nærings-, industriog kultursamarbeid. Vi må utvikle
prosjekter som også interesserer våre
russiske og vestlige partnere.
Og når vi tenker nytt, så må
vi bygge på den betydelige innsats
som gjøres ved institusjoner som
aRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

landets universiteter, Polarinstituttet i Tromsø, Havforskningsinstituttet, Forskningsrådet og ikke minst
på de eksisterende petroleums- og
teknologimiljøer som vi finner i
ledende norske selskaper. Vi må ta
høyde for hva som faktisk foregår når
vi lager forskningsstrategier for nordområdene.
Vi behøver også nye virkemidler,
og det er spesielt et behov for å ta det
helhetlige og samordnende grepet
som skal til for at Norge skal lede an
i utviklingen i nord. Regjeringen har
derfor besluttet å lansere en langsiktig og tverrsektoriell satsing på forskning og utvikling i nordområdene. Vi
kaller prosjektet Barents 2020.
Gjennom dette prosjektet skal
vi skaffe nye russiske og vestlige
partnere til utviklingsprosjekter i
nordområdene. Barents 2020 skal
få i gang konkrete samarbeidsprosjekter, under norsk ledelse, som
kan engasjere både Russland og
vestlige land. Det skal fungere som
et bindeledd mellom internasjonale
kompetansemiljøer, akademiske institusjoner, næringslivs- og industriinteresser i ulike land som er opptatt
av nordområdene.
Utenriksministeren ser for seg følgende viktige siktemål med denne
satsingen:
• Barents 2020 skal være en arena
for sammenkopling av forskningsmiljøer og for samarbeid mellom fagmiljøer, ikke minst på tvers
av landegrenser.
• Barents 2020 skal bidra til å identifisere kunnskapshull og skissere
strategier for å fylle disse hullene

Det ligger mange muligheter og utfordringer i nord. – Vi skal være nyskapende, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre

gjennom internasjonalt samarbeid.
• Barents 2020 skal styrke samarbeidet mellom stat, næringsliv og
akademiske miljøer.
To områder avtegner seg som sentrale for dette prosjektet:
• Utvikling av petroleumsteknologi
for nordlige områder der vi kan
trekke på våre erfaringer fra Nordsjøen.
• Tiltak for å gi bedre kunnskap om
hvordan vi kan mestre utfordringene knyttet til miljøet og ressursforvaltningen i nord.
Gjennom prosjekter på disse områdene kan Barents 2020 bli et verktøy for å befeste Norges posisjon som
den sentrale forvalter av kunnskap og
kompetanse i nordområdene. Vi skal
være nyskapende. Det skal være til oss
verden vil se for å forstå utfordringer

og muligheter i nord.
Dessuten blir det svært viktig å se
Barents 2020-prosjektet i sammenheng med Norges Forskningsråds
nordområdesatsing og koble det til
den nordområdestrategi for forskning som dette rådet er i ferd med å
utvikle.
Forvaltningsplanens virkeområde
begrenses til norsk del av Barentshavet, men Barentshavet er et vidstrakt økosystem som ikke kjenner
statenes avgrensning. Utbyggingen
av de store energiressursene på russisk sokkel kommer uavhengig av hva
vi gjør. Vi kan ikke kjempe for rent
norsk hav og glemme havet på russisk
side. Derfor må vi i større grad knytte
til oss russiske forskningsmiljøer.
Det blir en viktig oppgave for
oss å videreutvikle det allerede godt
etablerte samarbeidet med Russland
innen fiskeriforvaltningen i BarentsaRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

havet, arbeide for felles og høye
miljøstandarder og på sikt bidra til at
Russland finner tilsvarende nytte av
å etablere en helhetlig forvaltningsplan for russisk del av Barentshavet. I
dette arbeidet blir vår egen evne til å
utvikle og dele kunnskap kanskje vårt
viktigste fortrinn.
Vi må få til et samarbeid som
omfatter hele landsdelen. Har vi vært
gode nok til det så langt? Er samarbeidet godt nok mellom kompetanseinstitusjoner og mellom byene i NordNorge – og videre til kunnskapsmiljøer lenger sør? Greier vi å lage
en kunnskapsring som fanger inn
Barentssekretariatet og det nye
Barentsinstituttet i Kirkenes med
kunnskapsmiljøene i Alta, Tromsø,
Harstad, Narvik, Bodø og videre
til Trondheim og universitetsbyene
lenger sør?
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Vest-Europa. Én av 30 russiske menn
dør før de fyller 25 år av unaturlige
dødsårsaker som ulykker, forgiftning,
selvmord og vold. Flere studier anslår
at folketallet i landet kommer til å
synke fra dagens 143 millioner til
under 100 millioner i 2050.

Flere studier anslår at folketallet i Russland kommer til å synke fra dagens 143 millioner til under 100 millioner i 2050.

Dårlig helse truer Russland
Helsesituasjonen i Russland utgjør en trussel for både sikkerhetspolitikk og den
økonomiske utviklingen i landet. Russland har derfor satt helse på dagsorden.
Nordnorsk næringsliv kan se på helsesituasjonen i Russland som en utfordring
og et markedsbehov de kan bidra til å løse.
På tross av økt inntekt og levestandard
de siste årene, opplever Russland i
dag en negativ utvikling innenfor
helse- og sosialsektoren som er uten
sammenlikning i Europa. Mens de
europeiske landene har oppnådd
lengre gjennomsnittlig levealder,
lavere sykdomsrater og generelt


bedret livsstil, viser tall fra WHO at
Russland har en motsatt utvikling.
Gjennomsnittlig levealder i landet er
i dag 65 år, for menn bare 58 år, noe
som er tre år mindre enn i 1980.
Denne utviklingen må ses i sammenheng med de store sosiale problemene i landet. Størst grunn til
aRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

bekymring gir situasjonen blant barn
og unge. En rapport fra UNICEF
(Social Monitor 2004) viser at selvmordsraten blant unge russiske menn
(15-19 år) er 45 per 100 000, tre ganger høyere enn i Vest-Europa. Antall
drap utført av gutter i samme aldersgruppe er 20 ganger høyere enn i

Syke barn og unge
Tilfeller av livsstils- og smittsomme
sykdommer ligger skyhøyt over gjennomsnittet i EU. Eksperter mener
problemene i Russland må ses i sammenheng med manglende fokus på
sikkerhet, ustabile familieforhold og
at samfunnet i for liten grad fremmer
god livskvalitet og menneskeverd.
Rapporten fra UNICEF konkluderer med at alkoholmisbruk både
direkte og indirekte, er viktigste årsak
til de høye dødstallene blant russisk
ungdom.
Tall fra WHO viser at 33 prosent av russiske tenåringer røyker fast.
Rektoren ved St. Petersburg Statsuniversitet, Ljudmila Verbitskaya sier
i et intervju med Interfax (2006) at
bare 9,8 prosent av førsteårsstudentene ved universitetet kategoriseres
som helt friske.
Sosiale problemer og usunn
livsstil bidrar også til negative tall
for smittsomme sykdommer. Ifølge
EpiNorth er sykdomsraten for tuberkulose i Murmansk fylke 52,7
tilfeller per 100 000 innbygger, og
for Arkhangelsk fylke 68,1 (2004).
Tallene inkluderer ikke tilfeller i
fengslene, der tuberkulosesituasjonen
er verst. 26 000 mennesker dør hvert
år av tuberkulose i Russland. I Norge
er antall tuberkulosesyke 6,3 per
100 000 innbygger.
Antall HIV-positive i Murmansk
fylke er 14,1 tilfeller per 100 000 innbygger (2004), mens tilsvarende tall
for Norge er 6,3. Antall registerte
HIV-positive i Russland nærmer seg
350 000, mens det reelle tallet antas
å overstige en million. Bertil Lindblad fra UNAIDS i Russland sier til
RIA Novosti at Russland i dag har de
høyeste andelene av HIV blant unge
mennesker. 80 prosent av de HIV-

positive i Russland er under 30 år.
I Vest-Europa er tilsvarende tall 30
prosent.
Sosiale ulikheter
Sosiale ulikheter mellom landene
i Barentsregionen er stor. Mens
per capita BNP i Norge i 2005 var
42 400 USD, var tilsvarende i Russland 10 700 USD. Ifølge BarentsObserver.com råder de rikeste 10
prosentene av den russiske befolkning over 29,7 prosent av den samlede
pengeverdi i landet, mens de fattigste
10 prosentene bare råder over 2 prosent av verdiene. I Nordvest-Russland
er forskjellene størst i området Komi,
der inntektsforskjellene mellom rike
og fattige i 2005 var 18,2 ganger. I
følge myndighetene lever 178 000
mennesker (18 prosent) i regionen
under den offisielle fattigdomsgrensen.

Gjennomsnittlig levealder i
Russland er i dag 65 år, for
menn bare 58 år, noe som er
tre år mindre enn i 1980.
Helse på russisk dagsorden
Helse har ikke vært et prioritert satsingsområde i russisk politikk. Høsten
2005 presenterte president Vladimir
Putin fire nye nasjonale prosjekter som skal være satsingsområder
i årene fremover; utdanning, jordbruk, boligspørsmål og helse. I følge
helseminister Mikhail Zubarov, skal
en tilleggsinvestering på 5 millioner
USD brukes på satsingsområdet helse
i 2006-2007.
Satsingen på helse kommer som
en erkjennelse av de alvorlige helsemessige og demografiske problemene
i landet. Den kan imidlertid også ses
som en nødvendig forebygging av
sosial misnøye. Årene 2004 og 2005
viste tydelig at helse og sosiale forhold
kan være grobunn for demonstrasjoner og folkelig oppstand. Helsesituasjonen nører opp under misaRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

nøye med myndighetene. Ljudmila
Glusjkova, overlege i Komi, forteller at den høye infeksjonsfaren gjør
det direkte farlig å bli innlagt ved
flere av de regionale sykehusene.
Helsemyndighetene i Murmansk og
Arkhangelsk rapporterer om at opptil
90 prosent av alt sykehusutstyr i regionene er foreldet. Omleggingen av
helsesystemet i retning av privatforsikringer legger press på de svakeste
gruppene i samfunnet. I følge overlege Andrej Mariandysjev, fører dette
til at bare halvparten av de tuberkulosesmittede i regionen har råd til
behandling.
Russiske regionale myndigheter
legger nå planer for å iverksette de
fire nasjonale prosjektene. Det er
usikkert i hvilken grad de vil være i
stand til å følge opp dette. Putin har
lovet massive satsinger på primærhelsetjeneste, forebyggende arbeid,
smittevernarbeid, innkjøp av moderne medisinsk utstyr samt høyere
lønninger innen helsevesenet. Foreløpig er bare begrensede midler overført til regionene.
Internasjonalt samarbeid
Gjennom Barents Helseprogram har
norske helsemyndigheter utviklet et
nært samarbeid med kolleger i Nordvest-Russland. Helseprogrammet ble
opprettet i 1999 og er blitt en plattform for praktisk kontakt- og prosjektarbeid på tvers av grensene.
Helsesamarbeidet i Barentsregionen bruker kontaktpunkter,
utvekslingsprogram og praktisk
rettede prosjekter for å styrke kunnskapsnivået om situasjonen i nord.
Det internasjonale helsesamarbeidet
i regionen blir stadig viktigere ettersom russiske myndigheter styrker sine
investeringer innen helsesektoren.
Norske helsemyndigheter har
i dag formannskapet i arbeidsgruppen til Barents Helseprogram og skal
blant annet starte prosessen med å
utarbeide et nytt internasjonalt helseprogram for de neste årene. Helse,
barn og ungdom er viktig for både
norsk og russisk nordområdesatsing.
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ny statlig politikk

For de russiske
nordområdene
I denne artikkelen kommenterer Andrey Shalyov ved
Barents Information Office i Arkhangelsk noen trekk
ved den statlige russiske politikken som nå
utarbeides for å styrke nordområdene.
I Russland har man diskutert aktiv
statlig reguleringspolitikk i de arktiske områdene i over 10 år. Forskjellige føderale etater har lansert mange
prosjekter som skulle forbedre den
statlige styringen av de russiske nordområdene. Minst fire lovforslag er
utarbeidet av den føderale dumaen
og medlemmer av føderasjonsrådet.
Nordområdene blir hovedsakelig behandlet som vanskelige områder å bo,
og alle diskusjoner har dreid seg om
hvor store utbetalingen til befolkningen skulle være, hva vilkårene skulle
være og hvilke områder som skulle ha
slike spesielle ordninger.
Et av hovedformålene med disse
lovene var å stoppe den katastrofale
nedgangen i folketallet i de nordligste
områdene. Men det virker umulig å
løse problemet bare ved å øke sosialbudsjettene og yte større tilskudd til
velferdstiltak.
Fra 1989 til 2002 sank folketallet i
Nordvest-Russland med 8,2 prosent.
Ifølge opplysninger fra det regionale
utviklingsministeriet overstiger nå
antall søknader om flytting fra nord
til sør 650 000.
Hvorfor ny politikk?
Myndighetene forklarer hvorfor det
er nødvendig med en ny statlig
regional utviklingspolitikk slik:
1. Fra russisk politisk toppnivå er det
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slått ettertrykkelig fast at utvinning av
energiressursene vil bli den viktigste
faktoren for å sette fart i utviklingen
av russisk økonomi. Energiressursene
blir et avgjørende instrument for
Russlands posisjonering globalt, og
det blir mer og mer tydelig at energi
blir av økende geopolitisk betydning.
Russland vil bli en sterkere verdensmakt. Mot et slikt bakteppe får de
arktiske områdene en spesiell betydning som et strategisk område. Russisk arktisk sone utgjør 5,8 mill km2,
og den forsyner Russland med 80
prosent av naturgass, over 90 prosent
av all nikkel og kobolt, 60 prosent av
kobber og 96 prosent of platina. De
arktiske områdene står for 11 prosent av de samlede nasjonalinntektene og 22 prosent av landets totale
eksport. Påviste, drivverdige reserver
av offshore hydrokarbonressurser er
estimert til opp mot 100 milliarder
tonn. Dette utgjør 20-25 prosent av
verdens hydrokarbonressurser.
2. Langvarig mangel på interesse for
nordområdepolitikk fra føderalt russisk hold har skapt bekymring for
svekkelse av den strategiske sikkerheten i nord. Uavklarte grenser på
kontinentalsokkelen, kombinert med
en alvorlig svekkelse av Nordflåten
har bidratt til å øke bekymringen. Enkelte analytikere advarer mot ameriaRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

kansk og norsk ekspansjon i området.
Over 50 utenlandske selskaper deltar
allerede i utvinningen av mineralressurser i russisk arktis. Internasjonaliseringen av Arktis er i ferd
med å bli et omstridt tema på alle
nivå, fra den statlige Dumaen til
forskjellige diskusjonsfora på Internett. Det brer seg en oppfatning om
at Russland mister sin suverenitet
i Arktis og gir fra seg posisjoner til
ekspanderende stater som Norge,
USA og Canada.
3. Staten kan ikke ignorere den katastrofale utviklingen innenfor økonomi,
transport og sosial infrastruktur i de
nordlige områdene. Den infrastrukturen som ble skapt under Sovjettiden blir i mindre og mindre grad i
stand til å dekke regionenes behov.
4. Den økonomiske og politiske
situasjonen i Russland har aldri vært
så gunstig for langsiktige og storskala
investeringer som kan skape en solid
basis for økonomisk utvikling i fremtiden. Beholdningene i form av stabiliseringsfond og reserver i sentralbanken, har nådd rekordnivå. I denne
situasjonen blir regjeringen hardt kritisert for liten investeringsvilje.
Økt aktivitet i Nord
Det ser ut som om det råder et pragmatisk syn på nordområdene innad i
regjeringen for tiden. Det er tydelig
at sentrale myndigheter har lagt
grunnlaget for økt aktivitet i russisk
arktis. I 2005 godkjente den føderale
regjeringen en 5-årig Handlingsplan for optimalisering av folketall i
nordområdene. I henhold til denne
planen skal de føderale ministeriene
før utgangen av 2006, utarbeide et
sett av tiltak for å stimulere til økonomisk aktivitet og regulere fraflyttingen i regionen. Målet er tilgang på
kvalifisert arbeidskraft for de økonomisk interessante områdene.
”Føderale Program for geologiske studier av den arktiske kontinentalsokkelen” og ”Kartlegging
av mineralressurser i Arktis” er blitt

Nikkelindustrien i russisk arktisk sone produserer 90 prosent av all nikkel og kobolt i Russland.

annonsert. Begge programmene er
tre-årige, og det er totalt bevilget fire
millioner rubler for å realisere dem.
Et av målene med programmene er å
fastslå utstrekningen av den arktiske
kontinentalsokkelen.
Ny russisk arktisk politikk
I februar 2006 startet Regionalutviklingsministeriet prosjektet: “Ny
russisk arktisk politikk”.
I første fase (2006-2007) vil
hovedaktiviteten være arbeid med
lover og regelverk. Først av alt skal de
geografiske grensene for den russiske
arktiske sonen defineres. Den sørlige
grensen er polarsirkelen. Det arktiske
området vil bli inndelt i soner ut fra
gitte prioriteringer: For eksempel om
det er et strategisk viktig område, et

område for nyutvikling, et område
der man skal stimulere pågående utvikling eller et urfolksområde.
I hver sone skal det utarbeides prosjekter som sikter mot best
mulig regional utvikling, og det føderale programmet “Utvikling av den
Arktiske Sone i Den Russiske
Føderasjon” skal iverksettes.

Den økonomiske og politiske
situasjonen har aldri vært så
gunstig for langsiktige og storskala investeringer.
I andre fase (2007-2010) gjennomføres prosjektene som sikter
mot modernisering av regional infraaRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

struktur som transport og telekommunikasjon. I denne perioden vil
detaljplanen for utvikling av arktiske
områder bli utarbeidet. Regjeringen
vil evaluere og velge ut prosjektene
som skal ivareta sosial og økonomisk
utvikling i den arktiske sonen.
Tredje fase (2011-2020) vil omfatte realisering av storskala infrastrukturprosjekter som ble valgt ut
i foregående fase. Disse prosjektene
vil være innrettet mot å løse økonomiske, sosiale og miljømessige
problemer som oppstår som følge av
utvinning av naturressurser, internasjonale transportruter og lignende.
Regionalutviklingsministeriet
har
annonsert at planverket for nordområdene vil bli tema for en regjeringskonferanse før midten av 2006.
11
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Kulturelle utfordringer
for næringslivssamarbeid
”Å lære og forstå Russland som marked krever
tilstedeværelse, hardt arbeid, interesse, språk- og
kulturforståelse og nøye oppfølging. Ekspansjon
i Russland krever en klar forankret strategi, det er
kostbart og må ha sterk støtte fra toppledelsen”

Knut Borch, Norum Invest ltd.
Peter Normann Waage, Russlandekspert, forfatter og journalist sier
det slik i et foredrag i 1995 om det å
møte mennesker fra et annet sted:
– Det er bare når vi hver og en
især forstår at ”det andre stedet” først
og fremst er annerledes fordi det representerer noe vi selv mangler, at vi
kan håpe selv å finne veien til hjemlige trakter. Den veien er imidlertid
alltid individuell. Et virkelig møte
mellom kulturer kan bare skje når
enkeltmennesker står ansikt til ansikt
med hverandre og de begge forstår
at de ikke er sin kultur, men har den
– og at de dermed har en uerstattelig
og enestående gave til hverandre.
Det er her i nord slike personlige
møter finner sted hver eneste dag, og
med den økende næringslivskontakten på tvers av grensene er det viktig
at aktørene viser hverandre gjensidig
respekt og vilje til å forstå hverandre.
Det er skrevet mye om kulturforståelse som skal være til hjelp for
norske næringslivsfolk som ønsker
å etablere forretningsforbindelser i
Russland. Mye nyttig lærdom kan
hentes fra slike kilder. For eksempel
er utveksling av visittkort med russere
et viktig ritual. NB! Ikke bruk baksiden av visittkortet du nettopp har
fått til å notere på. Dessuten skal du
aldri hilse over dørstokken når du er i
Russland. Det bringer stor ulykke.
– Det smarteste vi kan gjøre er
12

Ingunn Vagstein i RettØst kulturrådgiving
mener det er viktig å bygge relasjoner før man
går i gang med forretninger.

å være lydhør overfor andre som
har gått foran og lykkes i å skape
varige forbindelser, det være seg samarbeidsrelasjoner innenfor politikk,
kultur, utdanning eller næringsliv,
sier Ingunn Vagstein fra RettØst
kulturrådgivning.
Forum for markedskunnskap
RettØst kulturrådgiving er en Oslobedrift som bistår næringslivet med
kompetanse på kulturforskjeller. De
arrangerer seminarer for å legge til
rette for at bedrifter som arbeider i
Russland, eller som vurderer å gå
inn der, kan utveksle informasjon og
erfaringer. Ingunn Vagstein, en av
de to som står bak denne bedriften,
understreker betydningen av å ha en
god lokal partner.
– Lojale medarbeidere og partnere er nøkkelfaktorer når bedriften begir seg ut i ukjent økonomisk
og politisk terreng. Mens man i
aRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Norge har en tendens til å ha en
sterk grad av lojalitet til bedriften, staten, lover og avtaleverk, kan
det ofte være slik at i Øst-Europa
bygges lojalitet i større grad rundt
personlige relasjoner mellom venner
og samarbeidspartnere, sier Vagstein.
Hun understreker også at man
her må være svært klar på grensene
for korrupsjon.
– Man må absolutt unngå å bli
stemplet som en som betaler seg
frem.
Rike og ukultiverte i vest
Vagstein peker på at jo lenger øst i
Europa du kommer, desto viktigere
blir det å bruke tid på å bygge relasjoner med folk før man går i gang
med forretninger.
– I Øst-Europa finnes det
mange myter og oppfatninger om
hvordan folk fra Vesten er, som vi må
bygge ned gjennom å la dem bli kjent
med oss. Bildet av oss er gjerne at vi
lever i en enorm materiell velstand,
men vi har svake bånd til familie og
venner – med andre ord et annerledes
verdisett. Ikke sjelden blir vi ansett
som ganske ukultiverte – og når du
møter øst-europeere som kan sitere
Ibsen i langt større grad enn du, så
må vi kanskje gi dem noe rett, sier
Vagstein.
Nasjonal stolthet og selvironi
Kulturrådgiverne fremhever nasjonalbevisstheten og stoltheten som en
viktig faktor i Øst-Europa. Russere
og andre øst-europeere har ofte en
blanding av nasjonalisme og selvkritisk ironi som kan være forvirrende
for utlendinger. De spøker med landets og det politiske systemets svakheter, men likevel er nasjonalfølelsen
en svært viktig samlende faktor.

Det er viktig å sette seg inn i landets kultur og tradisjoner når man skal gjøre forretninger – og ikke hilse over dørstokken!

Norum Invest – en suksesshistorie
Knut Borch er direktør i firmaet Norum Invest,
som er et stort og langsiktig investeringsselskap med ti års erfaring i Nordvest-Russland. Norum Invest har vurdert mer enn 3000
investeringsprosjekter og har opparbeidet
seg bred erfaring med å fremskynde vekst
og utvikling i mellomstore russiske selskaper.
Selskapet har gjennom meget aktiv oppfølging
av bedriftene med deltakelse i utviklingsprosjekter, styre-representasjon og daglig bistand
oppnådd god avkastning. Knut Borch har
følgende erfaringer han vil dele med de som
har ambisjoner om å oppnå suksess i

forretninger med russiske partnere:
– Du må sette deg inn i lover og regelverk
som gjelder. Men først og fremst: Oppfør deg
ordentlig og opptre med respekt overfor de du
skal etablere forretningsforbindelser med. Vis
ydmykhet – husk at russerne du møter ofte
er høyt utdannede og har god kunnskap om
kultur og samfunn.
– Det er viktig å satse så langsiktig at man
lærer seg russisk språk, samt at man setter
mye inn på å skaffe seg god kunnskap om
russisk kultur. Vær ærlig, og vis at du er til å
stole på. Tålmodighet er viktig, og man må

aRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

være klar over at det tar tid å bygge opp tillit.
– Tilstedeværelse er vesentlig for vise
langsiktighet, så Borch mener man må bosette
seg i Russland og leve som russerne gjør. Bo
i et vanlig boligstrøk, kjør en vanlig bil og ikke
skill deg unødvendig ut.
Det siste Knut Borch understreker er at
for å lykkes i Russland og klare å etablere
gode relasjoner, må næringslivet sende sine
dyktigste medarbeidere. Russland gir unike
muligheter for ny verdi-skaping og lønnsomme
forretninger.

13
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Nordvest-Russland og i St. Petersburg regionen.
Omskolering av russiske offiserer
I 1999 kom det et initiativ fra det
russiske forsvarsdepartementet om
å utvikle et omskoleringsprogram
for offiserer i den russiske Nordflåten. Forsvarsdepartementet og
Høgskolen i Bodø valgte å samarbeide med Murmansk State Technological University (MSTU) for å
utvikle
omskoleringsprogrammet.
Kursene har fordypning innenfor
økonomi og ledelse. Hensikten med
programmet er å gi russiske offiserer
kunnskap om det sivile arbeidsliv og
deretter bistå i at de får arbeid. Siden
oppstarten har mer enn 1000 russiske
offiserer deltatt i programmet.

Studentene ved Høgskolen i Bodø har mulighet til studieopphold i Russland. 

Foto: Høgskolen i Bodø

Store utfordringer

Energistudier
I februar 2004 etablerte Høgskolen
i Bodø et samarbeid med Moscow
State Institute of International Relations (MGIMO Universitetet). Dette
har resultert i det første felles Masterprogram mellom en norsk og russisk
institusjon. Master-programmet innenfor energiledelse går over to år
med undervisningsopphold både i
Bodø og i Moskva.
Dette gir de norske studentene

og høy kompetanse i Nord
Dagens sterke fokus på nordområdene og et
stadig tettere samarbeid med Russland krever både
kompetanse og innsikt. Høgskolen i Bodø er en av aktørene som tilbyr næringlivet kompetanse som er skreddersydd for å møte slike behov.
Russland med sin historie og kultur
gir norske aktører med betydelige utfordringer. Utfordringer som møtes
med kompetanse. Handelshøgskolen
ved Høgskolen i Bodø er ledende
blant norske undervisnings- og forsk14

ningsinstitusjoner når det gjelder
samarbeid med Russiske undervisningsinstitusjoner innenfor bedriftsøkonomi, ledelse, etikk og miljø.
Høgskolen i Bodø har siden begynnelsen av nittitallet samarbeidet
aRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

med Baltic State Technical University
(BSTU) i St. Petersburg, Murmansk
State Technical University (MSTU)
og Arkhangelsk State Technical University (ASTU). På begynnelsen av
nittitallet var regioner i Russland
åpne for direkte dialog med ulike
regioner i Vesten. Som et resultat av
dette fikk Leningrad og Nordland
fylke på plass en samarbeidsavtale
som omfattet kultur og næringsliv.
Høgskolen i Bodø så det naturlig å
innlede samarbeid med ulike utdannings- og forskningsinstitusjoner i

et unikt innblikk i russisk kultur og
russisk forretningsverden. Likeledes
får de russiske studentene god innsikt
i norsk kultur og forretningspraksis.
Studiet har hovedfokus på petroleumssektoren, geopolitikk og nordområdene. Forelesere kommer ikke
bare fra HBO og MGIMO, men også
fra næringslivet, universiteter i USA
samt fra ulike petroleumsselskaper i
Norge og Russland.
Russian-Norwegian Executive
MBA er et studieprogram beregnet
på ledere og mellomledere i russiske og norske selskap involvert i
petroleumssektoren. Programmet er
beregnet for personer som er i jobb
og tar studiet som deltidsstudie over
to år. Samlingene er lagt til ulike
steder, slik at studentene får besøke relevante petroleumsselskap og
anlegg, som Statoils anlegg på
Melkøya ved Hammerfest, Hydros
anlegg på Nyhamna i Aukra og ulike
anlegg i Stavanger-regionen.
Den 11. november 2005 ble det
inngått en avtale med det Russiske
petroleumsselskapet Rosneft om et
MBA-studium for 19 ledere og mellomledere. Studiet er skreddersydd
for behovene til Rosneft og fokuserer på strategiske utfordringer i den
internasjonale petroleumssektoren.

Undervisningen gis av lærestedene.
I tillegg hentes det inn forelesere
fra næringslivet generelt og fra store
oljeselskaper som Statoil, Hydro og
ConocoPhillips, slik at deltakerne får
førstehåndskjennskap til dagsaktuelle
problemstillinger innenfor petroleumssektoren.
Kompetanseutveksling
Samarbeidet mellom Høgskolen i
Bodø og de russiske undervisningsinstitusjonene har ført til at studenter
og lærere både i Russland og Norge
har fått god kjennskap og god kontakt med næringsliv og offentlige
institusjoner på tvers av grensene.
Russlandssatsingen ved Høgskolen
i Bodø, samt samarbeidet med lokalt
og nasjonalt næringsliv har ført
til en kompetansebygging i landsdelen. Med et stadig økende samarbeid mellom Norge og Russland
og en begynnende revitalisering av
nordområdene, med bakgrunn i funn
av olje og gass i Barentshavet, er denne
kompetansen nødvendig og verdifull. En utvikling av Nordområdene
må skje med en basis i deltakelse og
kompetanse blant bedrifter og undervisningsinstitusjoner fra Nord-Norge
og Nord-Russland.

Barents Business Park

SAMARBEID: Prosjektleder Frode Stålsett (t.v.)
Vladimir Masloboev fra Kola Science Center,
Alexander Kamenetski fra Formap, Vladimir
Kotelnikov fra Technopark Apatity og daglig
leder Arve Tannvik ved Kirkenes Næringshage
står i spissen for nyetableringen Barents Business Park.
Foto: Jonas Endre Karlsbakk, Sør-Varanger Avis

I 2007 vil den første norsk-russiske næringshagen stå klar til å ta imot kreative barentsborgere. Barents Business Park skal skape vekst
for små og mellomstore bedrifter på begge sider
av grensa. Kirkenes Næringshage eier prosjektet, og Hammerfest Næringshage, Formap i
Murmansk, Kola Science Centre og Technopark
Apatity er samarbeidspartnere. Barents Business Park tar utgangspunkt i kompetanse som
allerede finnes i regionen og danner et system
for å utnytte de ulike strukturene bedre, sier
prosjektleder Frode Stålsett. Grenseoverskridende
virksomheter har et enormt potensial. Næringer
som reiseliv, olje og gass samt gruvedrift har mye
å hente og mye å bidra med i et innovasjonssamarbeid, sier Stålsett.
Barents Business Park skal være både en

aRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

innovasjonsskole og en inkubator. Undervisningsopplegg og fagplan utarbeides av Høgskolen i
Finnmark og Kola Science Centre. Hovedaktiviteten legges til Apatity for å knytte undervisningen opp mot det sterke akademiske miljøet
der. Inkubatoren er et tilbud til entreprenører med
gode grenseoverskridende ideer, som trenger
hjelp i utviklingsfasen. Forretningsideen må
være nyskapende og ha potensial for vekst og
utvikling.
Næringshagen skal arrangere en årlig
konferanse hvor næringsmiljøene i regionen blir
invitert til å delta. Dette vil bli et viktig møtested
i Barentsregionen. Utfordringene blir å sikre
finansiering og sørge for at næringshagen blir
en del av den nye norske nordområdesatsingen
gjennom Barents 2020.
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På Spareland i Kirkenes står handlelystne russere for 20 prosent av omsetningen.

KIRKENES

– et russisk handelsmekka i Norge
Handelsstanden i Øst-Finnmark tjener gode penger
på den økte kjøpekraften hos befolkningen på Kolahalvøya. Bare i Murmansk fylke er det ti ganger så
mange innbyggere som i Finnmark. Enklere visumpraksis og utvidet åpningstid på grensen skal få
enda flere russere til Norge.
På parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret Spareland i Kirkenes står
bilene med russiske nummerskilt tett.
Da Spareland åpnet dørene i oktober
2004 var de russiske kundene hovedmålgruppen. Også resten av handelsstanden i Kirkenes blomstrer kraftig
i takt med den økte økonomiske veksten hos nabolandet i øst.
Da trafikken over grensen for
alvor åpnet for 15 år siden var det i
16

første rekke russiske torghandlere
som satte et eksotisk preg på gatebildet i en rekke byer i Nord-Norge.
I dag er det kjøpesterke russere som
inntar den nærmeste grensebyen,
Kirkenes. For mange har Kirkenes
blitt en russisk landsby i Norge. Det
er ikke uten grunn at butikkene skilter
varene sine med kyrilliske bokstaver
og at du blir møtt med menyer på
russisk på utestedene.
aRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Flere krysser grensen
Omsetningen øker i alle ledd. Billigbutikker og merkevareutsalg – kvalitet og kvantitet. Flere nye butikkjeder ser nå mot Kirkenes, byen som i
løpet av få år har gått fra å være en
utkant til å bli et sentralt bindeledd
mellom Norge og Russland i nord. I
fjor passerte 107 000 mennesker Storskog grensestasjon mellom Norge og
Russland.
Da Jens Stoltenberg i mars tok i
mot sin russiske statsministerkollega
sto grensespørsmål høyt på dagsorden.
Stoltenberg foreslo, som en prøveordning for å lette kontakten over
grensen, å forlenge åpningstiden
på grensen både morgen og kveld.
Grensen ligger bare 15 minutters
kjøring fra butikkene i Kirkenes.

Enklere visumregler
Russere som vil til Norge må ha
visum. Det norske Generalkonsulatet i Murmansk er den norske utenriksstasjonen som utsteder flest visum
til Norge hvert år. De 22 ansatte ved
Norges nordligste Generalkonsulat opplever køer av russere som vil
til Norge for å handle. Hvis visumreglene hadde vært enklere ville køen
vært enda lengre.
En meningsmåling som Barentssekretariatet nylig gjennomførte i
Murmansk viste at hele 70 prosent
av fylkets 880 000 innbyggere gjerne
kunne tenkt seg å besøke Kirkenes
hvis visumreglene var enklere. 20
prosent svarte at de hadde vært i
Kirkenes siste år.
EU og Russland er nå i sluttforhandlinger om lettere visumregler. I løpet av kort tid vil visum bli
både billigere, enklere og vare lengre.
Femårs multivisum er et av tiltakene
som det forhandles om. Når dette
er på plass, forventes Kirkenes å bli
et handelsmekka i nord. Dette er en
av grunnene til at eiendomsprisene

i byen har skutt i været de siste to
årene.
Også norske myndigheter arbeider for enklere visumpraksis for
russerne i nord. På en konferanse som
Barentsinstituttet arrangerte i vinter
fremhevet statssekretær i utenriksdepartementet Kjetil Skogrand, at det
langsiktige målet er full visumfrihet
mellom Norge og Russland.
– Vi ønsker færrest mulig
begrensninger for det som er mulig
innenfor Schengen-samarbeidet, sier
Skogrand.
Lønnsnivå tredoblet
Sammen med Kina, Vietnam og
Litauen er Russland på topp i økonomisk vekst de siste årene. I Murmansk
er vanlige innbyggeres snittlønn
tredoblet de siste fem årene. Dette
merkes godt på grensehandelen.
Studier av russiske reisendes
forbruk i Norge viser i økende grad
etterspørsel etter kvalitet og eksklusivitet både på varer og tjenester.
Selv om Norge er et høykostland
er kvalitetsprodukter ofte billigere i

butikkene i
Murmansk.

Kirkenes

enn

i

Opplevelser frister
Men det er ikke bare handel som
frister russere til Norge. I meningsmålingen som Barentssekretariatet
gjennomførte på Kolahalvøya svarer
60 prosent at opplevelser og turisme
er grunn til å besøke Norge.
Russernes andel av det globale
turistmarkedet er sterkt økende. I
2004 klatret Russland opp til en 12.
plass på den globale listen av turister,
og utgjorde et marked på 12 milliarder USD, eller tre prosent av det
globale turistmarkedet. Russernes
økte interesse for utenlandsreiser er
en trend som en også ser i andre deler
av Europa.
Dette er en av grunnene til at
Innovasjon Norge har utpekt Russland som et av de viktigste satsingsområdene for turistinformasjon om
Norge. De to hovedattraksjonene
som lokker fritidsreisende russere til
Kirkenes er Hurtigruta og villmarksopplevelser.

To språk – én by
I Kirkenes har nesten alle bedrifter ansatte
som er russisktalende. Gateskiltene i
sentrum er på både norsk og russisk, og
butikker i sentrum har tospråklige logoer.
Ungdommer med bakgrunn fra begge land
utgjør fremtidens kanskje viktigste ressurs i
Barentsregionens hovedstad.
20 år gamle Anton Romanov kom til
Kirkenes i 1992 som seksåring etter å ha vokst
opp i gruvebyen Nikel, 50 km øst for Kirkenes.
Romanov har gjennom oppveksten vedlikeholdt sitt russiske morsmål i tillegg til at han
har lært engelsk på skolen. Denne trespråklige
kompetansen gjør ham ettertraktet på arbeidsmarkedet i Kirkenes. I fjor høst tok en av byens
skipsagenter kontakt med Romanov for å gi
ham et jobbtilbud.
– Det er en kjempebra jobb og noe jeg har
lyst til å satse videre på, sier Romanov.
Han har delt arbeidsuken mellom skipsagentene Henriksen Shipping Service og Unex
i Kirkenes. Disse bedriftene jobber tett opp mot
de mellom 50 og 100 russiske trålerne som

nesten daglig ligger til kai i Kirkenes. Engelskkunnskapen på trålerne er svært liten og jeg
hadde ikke klart meg uten å kunne russisk,
sier Romanov.
I 2004 etablerte Spar Kjøp seg med
varehus i Kirkenes. Målet var at 30 prosent av
salget skulle være til det russiske markedet.
De var allerede fra starten avhengig av russisktalende ansatte, og nærmere 30 prosent
av arbeidsstokken ved Spar Kjøp i Kirkenes er i
dag russisktalende.
– Det var ikke noen problemer med å
få tak russisktalende betjening til butikken.
Det var flere kvalifiserte søkere enn vi kunne
ansette, sier Knudsen.
Den russiske flyttestrømmen til Kirkenes
startet ved inngangen til nittitallet, med
Glasnost og Berlinmurens fall. I følge plan- og
utviklingssjef i Sør-Varanger kommune,
Håvard Lund, var fire prosent av befolkningen i
Kirkenes russiske (ca. 500 innbyggere) i 2000.
Denne andelen har økt mye frem til i dag. Folk
i Kirkenes har endret sitt syn på russere og
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Norsk-Russiske Anton Romanov har god nytte
av sin språkkompetanse.
(Foto: Jonas Endre Karlsbakk, Sør-Varanger Avis)

fått opp øynene for hvor viktig de er for stedets
vekst. De nære relasjonene til nabolandet
har også ført til at Kirkenes har fått en unik
kompetanse på russiske forhold. Lund tror at
russiskrelaterte virksomheter vil bli viktig også
i fremtiden, og samtidig tror han Kirkenes’
stilling som en internasjonal by bare vil vokse.
Russiske virksomheter har endret seg over
årene og dreier seg blant annet om leveranser
av fisk, bunkring for trålere, skipsreparasjoner
ved Kimek og ulike typer handel og reiseliv.
Alle virksomheter i Kirkenes som er relatert til
russere, utgjør en bruttoomsetning på rundt
en milliard kroner i året, forteller Arve Tannvik,
daglig leder ved Kirkenes Næringshage.
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Barentsregionen

Rune Rafaelsen i Barentssekreteriatet vil bevare
fokus på både miljøkonsekvenser og sosiale forhold i
lokalsamfunnene.

Regionalpolitiske
konsekvenser
– Det som skjer innenfor olje-og gassvirksomheten i Nordvest-Russland kommer til å få
store regionalpolitiske konsekvenser for NordSverige, Nord-Norge og Nord-Finland. Slik
konkluderer generalsekretær Rune Rafaelsen i
Barentssekretariatet etter konferansen i Oslo.
Rafaelsen sier han synes det er svært bra
at man holder en oppfølgingskonferanse etter
parlamentarikermøtet i Bodø sist sommer.
– Denne konferansen har vært mer spisset
og mer til poenget. Husk at det som skjer
i nordområdene nå kommer til å få enorm
betydning for regionen. Bare oppstartsfasen på
Shtokman-feltet, det store gassfeltet utenfor
Murmansk, kommer til å kreve investeringer
på 16 milliarder dollar, og det nesten før man
er i gang, sier Rafaelsen.
– Helsespørsmålene er også viktige, og vi
må ikke tape klimaendringene av syne, selv
om årsakene til dem ligger utenfor regionen.
Det vi som arbeider i Barentsregionen kanskje
er mest opptatt av nå, er at vi ikke skal bli
blindet av gasståken. Vi skal fortsette å holde
fokus på de svært store sosiale ulikhetene
i nord, og ikke tape av syne det faktum at
Barentssamarbeidet startet som et folk-tilfolk samarbeid. Grunnlaget for arbeidet var å
sikre fred og større likhet for folk på tvers av
grensene. Det er viktig at næringsutviklingen
skjer etter forsvarlige miljøstandarder, men
jeg er enig med Stortingsrepresentant Karl
Eirik Schjøtt-Pedersen, som talte mot å blande
Arktisk Råds samarbeid sammen med barentssamarbeidet. Gjør man det, tror jeg nemlig
at man mister fokus på det svært viktige for
oss som bor i nord, nemlig at vi skal sørge for
at Olga og Vladimir får det bedre. Ikke bare innenfor klima og miljø, men også på den sosiale
siden, avslutter Rune Rafaelsen.
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Barentsinstituttet i Kirkenes skal ha en forskningsinitierende rolle mellom institusjoner i hele Barentsregionen.

Barentsinstituttet
– kunnskapsprodusent i grenseland
Dr. Urban Wråkberg kom fra en stilling i det kongelige
svenske vitenskapsakademiet til det nyopprettede Barentsinstituttet i Kirkenes. Men møtet med mørket og kulden ble
ikke noe sjokk, han er vant til å ferdes i arktiske strøk.
Wråkberg har 20 års erfaring som
forsker, og de fleste av forskningsprosjektene har pågått i polare strøk.
Før han begynte på Barentsinstituttet var han engasjert i flere prosjekter
knyttet opp mot det internasjonale
polaråret. Derfor er det naturlig at
han tar med seg noen av disse prosjektene inn i det nye instituttet og
arbeider videre med dem.
aRENA - et bilag til Konjunkturbarometer for Nord-Norge

Dette gir instituttet en god start,
men Wråkberg er også svært klar på
at det er viktig at Barentsinstituttet
må skape sin egen profil som gjør det
forskjellig fra andre institusjoner som
forsker i og på nordområdene. Han
trekker særlig fram at det spesielle
med livet ved en grense og kontakten
på tvers av grenser, vil bli et hovedområde i tiden som kommer. I Bar-

Dr. Urban Wråkberg mener kulturutveksling
på tvers av grenser i nord fører til samarbeid
også på andre områder.

entsregionen driver kommuner og
fylkeskommuner utenrikspolitikk, og
det er såpass spesielt at mange andre
grenseregioner er interessert i området av den grunn. Instituttet har allerede knyttet mange kontakter i ulike
regioner med tilsvarende problematikk med tanke på felles prosjekter
og erfaringsutveksling. Han påpeker
at folk-til-folk-samarbeidet og den

kulturutvekslingen som har foregått
på tvers av grensene i nord, har vært
en viktig faktor i å berede grunnen
for samarbeid også på andre områder.
Derfor skal forskningsprofilen i
Barentsinstituttet også ha en kunstog kulturdimensjon.
Utsiktene til å utvinne store
energimengder er selvsagt med på å
sette fokus på Barentsregionen, og
forskningsdirektør Wråkberg er ikke i
tvil om at energirelaterte spørsmål vil
oppta instituttet i fremtiden, og legge
premisser for mange forskningsprosjekter. Her er mange uavklarte
spørsmål om rettigheter, delelinjer
og grenser som har stor betydning
for folk og samfunn i tiden som kommer. Samarbeid om handel, industriutvikling og kompetanseutvikling
blir viktig, og forskning må danne
grunnlaget for dette.
I denne sammenhengen ser han
også Barentsinstituttet i en forskningsinitierende rolle mellom institusjoner i hele Barentsregionen. Lokaliseringen i Kirkenes og den sterke
tilknytningen til utdannings- og
forskningsinstitusjoner i nord skulle
tilsi at det vil være naturlig å innta en
slik posisjon. Barentsinstituttet dekker
også et behov for samfunnsvitenskapelig forskning som kan være et
supplement til Polarinstituttet i
Tromsø, UNIS på Svalbard og
Bioforsk på Svanhovd. Dr. Wråkberg
ser for seg mange samarbeidsprosjekter med disse og andre forskningsinstitusjoner der målet er relevant tverrfaglig og multidisiplinær forskning. Han ser for seg en utvidelse av
staben, både med fast tilsatte, men
også gjesteforskere og stipendiater
på ulike nivå. Forskningsdirektøren
påpeker også at det er svært viktig at
instituttet vektlegger formidling av
den kunnskapen som forskes frem.
Dette vil skje gjennom publisering
i ulike media samt på konferanser
og høringer lokalt og regionalt. På
denne måten vil Barentsinstituttet
bidra til lokal samhandling og økt
interesse, noe som også er viktig når
en ny institusjon skal bygges opp.
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Barentsinstituttet AS
Stiftet som aksjeselskap 1.februar 2006.
37 aksjonærer fra offentlig og privat sektor: Forsknings- og utdanningsinstitusjoner, bedrifter og
enkeltpersoner lokalt, regionalt og internasjonalt.
Aksjekapital: 1.620.000.- NOK.
Styreleder: Robert Hermansen, Store Norske
Spitsbergen Grubekompani
Forskningsdirektør: Dr. Urban Wråkberg
Administrativ leder: Svein Helge Orheim
Formål: Selskapets formål er forskning og
formidling med utgangspunkt i grenseregionale
problemstillinger.
Forskningen skal være målrettet og tverrvitenskaplig, og Barentsinstituttet AS skal gjennom samarbeid med høyere utdannings- og
forskningsinstitusjoner være en leverandør av
forskning i og for Barentsregionen.
Forskningsprofil:
- Petroleum, infrastruktur og sosiale endringer
- Regionbygging og “borderologi”
- “Cross-border” forretningssamarbeid/handel

Barentssekretariatet
Stiftet som et IKS 10. januar 1993.
Eiere: Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner
Styreleder: Tore Gundersen, Finnmark
fylkeskommune.
Antall ansatte: 10 i Norge, 6 i Russland
Formål: Selskapet skal være sekretariat for den
norske delen av Regionrådet og Regionkomiteen
med formål å forvalte Barentsprogrammet, samt
medvirke til økt virksomhet, samhandling og
handel i Barentsregionen innenfor rammen av
Barentssamarbeidet.
Hovedaktiviteter: Behandle prosjektsøknader,
være et kompetansesenter, arbeide innenfor
satsingsområdene helse, utdanning, kultur,
ungdom, urfolk, næringslivssamarbeid og
informasjon.
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“Dette arenabilaget ønsker å nyansere fokuset som er satt på
nordområdene. Vi har pekt på viktigheten av å utveksle kompetanse
og kultur i et folk-til-folk samarbeid. Jeg har hørt Jarle Aarbakke,
leder av regjeringens ekspert utvalg for nordområdene og rektor ved
Universitetet i Tromsø, si ved flere anledninger at vi må være opptatt
av hvordan den unge kvinnen i nord har det i 2020. Han sier med det
at vi må tenke arbeidsliv og livsbetingelser som ivaretar alle grupper
av mennesker. Bare ved å tenke innovativt, bredt og helhetlig kan
vi opprettholde det gode liv også om det politiske og økonomiske
flomlyset på nordområdene skulle bli slukket.”


Svein Helge Orheim, Barentsinstituttet

