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R- 42/20 Henvendelse til den norske regjeringen v/KMD
ifbm. at "Kvarken EGTC" den 26.11.20 er godkjent av svensk og finsk regjering
Indre Helgeland Regionråd er godt orientert om det utviklingsarbeidet som pågår i
samarbeidet mellom kommunene i Österbotten (FI) Västerbotten (SE) og Nordland (NO)
Med MidtSkandia, kommunene på Helgeland og Nordlland Fylkeskommune som sentrale
samarbeidsparter på Norsk side.
Torsdag kveld (26.11.20) sendte Finlands regjering melding til Kvarkenrådet om at de hadde
besluttet å godkjenne Kvarkenrådets omdanning til europeisk EGTC-område (EGTS).
Kort tid etter ble det sendt ut en pressemelding der det framgikk at Finlands vedtak også var
avklart med den svenske regjeringen og at Sveriges godkjenning også ville foreligge denne
uken.
IHR har tidligere tatt opp de mulighetene dannelsen av et slikt interregionalt
samarbeidsområde vil kunne gi for næringsliv og samfunn i de tre land. (se mail fra
Kvarkenrådets direktør – vedlagt). Svaret fra den norske regjering langt har så langt vært at
EGTC ikke har vært en del av norsk regionalpolitikk og at kommuneloven ikke hjemler slik
organisering. Samtidig har embetsverket over for oss vært tydelige på at de først ville se an
den politiske bahendlingen i Finland og Sverige før de ville ta stilling til om dette er et
område der Norge også skal tilrettelegge for å kunne la aktuelle regioner kunne delta.
Slik jeg ser det rimer ikke departementets tilbakemelding med norsk EU-politikk, og heller
ikke med beskrivelsen av gjeldende EGTC-forordning.
Heller ikke Svensk og Finsk kommunelov tar høyde for EGTC, men som EU-medlemmer vil
en EU-forordning uansett gjelde. På norsk side vil det være opp til den norske regjeringen å
bestemme om kommuner og regioner vil få tilslutte oss et slik interregional samarbeidsmodell
eller ikke. Det vil nødvendigvis måtte inn i en kommende «Regionalmelding» fra
regjeringen, men forhåpentligvis uten å måtte sette i gang et arbeid med noen lovendring.
Forslag til vedtak:
Indre Helgeland Regionråd ber sekretariatet ta kontakt med Nordland Fylkeskommune og
forberede et brev til Den norske Regjeringen v/ KMD - der vi ber om et møte for å drøfte
situasjonen ved at våre naboer i Västerbotten og Österbotten nå har fått godkjent etableringen
av det første nordiske EGTS (European Grouping of Territorial Cooperation).
Målet med møtet vil være å få fastlagt en prosess med sikte på å åpne for slike interregionale
samarbeid – der også norske kommuner deltar.
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