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Regioner og kommuner i Nord Europa går sammen om utvikling 

Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt på nettverkets fjerde årskonferanse i 
Jurmala, Latvia, 9. Desember 2011: 

Nettverkets deltakere fra 10 nord europeiske land uttrykker bekymring over den 
utvikling som nå finner sted i Europa der en hel generasjons borgere opplever 
den største og vanskeligste utfordringen i nyere tid.  Den truer med å gjøre varig 
skade i byer og landsbygdregioner over hele Europa. I særdeleshet nevnes 
følgende aktuelle trusler: 

- Høy og varig ungdomsarbeidsledighet 
- hjerneflukt av mennesker med erfaring og god utdannelse til hovedsteder 

og storbyområder 
- økte regionale forskjeller i Europa 
- generell mangel på moderne infrastruktur skaper dårlig tilgjengelighet 

for mange regioner 
- hindre ved eksterne grenser skaper problemer for handel og 

arbeidsmarked i grenseregioner. 
 
Medlemmene av nettverket forplikter seg til å fortsette sitt arbeid som et 
ledende og voksende nettverk for mindre tettsteder og rurale områder i det 
nordlige Europa, og styrke hverandre i en solidarisk ånd, i den hensikt å 
implementere EU ´s mål for en samhørighetspolitikk som søker å utjevne de 
økonomiske og sosiale forskjellene i Europa. 
 
Medlemmene av nettverket vil søke å styrke disse aktiviteter: 
 

- Fremme en stedsbasert tilnærming til utvikling, som skal bygge på den 
unike, lokale menneskelige kapital og hvert enkelt steds potensial. Målet 
vil være å forbedre koordineringen mellom forskjellige sektorer og 
nivåer. 

- Opprettholde og styrke samarbeidet i EU ´s grenseområder mot øst og 
innen Østersjø-regionen. 

- Oppmuntre til internasjonalisering for små og mellomstore bedrifter 
innen privat sektor som kompensasjon for et fallende lokalt marked 

- Fortsette arbeidet med å gjøre byer og tettsteder til attraktive områder, 
med spesiell fokus på nødvendigheten av å skape steder der unge 



mennesker ønsker å arbeide og bo, og der de kan leve ut sine krav til gode 
miljøer, og hvor bedrifter støttes og en entreprenørkultur verdsettes. 

- Forsøke å finne fram til nye metoder for å beholde humankapitalen, skape 
inntekter og utviklingsoptimisme på tvers av sektorer samtidig som en 
søker å opprettholde et nødvendig servicenivå til alle innbyggere. 

- Styrke kvaliteten på lokalt lederskap samt bygge på den identitet og de 
visjoner som er felleseie lokalt og regionalt.   

- Sikre mer åpenhet om den offentlige finanspolitikken og samtidig styrke 
de tiltak som best tjener befolkningens behov. 
 
Slike initiativ tatt innen nettverket vil være mer effektive hvis de er 
synliggjort og støttet i de utviklingsstrategier som legges av nasjonale 
regjeringer, og blir ivaretatt gjennom det Europeiske rammeverket som 
beskrives i samhørighetspolitikken i perioden 2014-2020. Det er også 
viktig at de inngår i de makro-regionale strategier for Østersjø-regionen, 
Nordsjøregionen og Barentsregionen og i EU kommisjonens 
prioriteringer. 
 
I særdeleshet legger vi vekt på at disse aktører medvirker til at det 
investeres i nødvendig infrastruktur i den hensikt å bedre 
tilgjengeligheten i regionene gjennom vei, bane og informasjonsteknologi- 
for bedre å kunne integrere og binde distriktene i Nord Europa sammen. 
 
Vi erkjenner også nødvendigheten av at skattepolitikken gir nødvendige 
incentiver til regioner der strukturendringer bør gjennomføres. 
 
Til slutt, bekrefter vi vår faste overbevisning om at ulike former for 
innovasjon og innovativt arbeid er den kraft som kan drive fram 
nødvendig forandring i alle regioner i Nord Europa. 
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