Regeringens strategisession 26.9.2016

REGERINGENS RIKTLINJER FÖR PRIORITETER
I UPPDATERINGEN AV DEN ARKTISKA STRATEGIN
Finlands arktiska strategi offentliggjordes i augusti 2013. I uppdateringen av strategin preciseras
regeringens mål såväl i fråga om den arktiska utvecklingen som om Finlands arktiska roll.
Dessutom inventeras den gällande strategins mål och åtgärder i förhållande till mål och
prioritetsområden i regeringsprogrammet, varefter man fastställer en prioritetsordning för
åtgärderna i strategin. I uppdateringen beaktas rekommendationerna i rapporterna Tillväxt från
norr och Nordliga visioner från 2015 och EU:s meddelande från april 2016 om den nya integrerade
politiken för Arktis.

Den eftersträvade utvecklingen i Arktis
Den globala betydelsen av Arktis som
verksamhetmiljö ökar. Dialogen om de
arktiska frågorna intensifieras av frågor som
gäller klimatförändringen och bekämpningen
av konsekvenserna av den, miljöskyddet och
den internationella politiken. Med hjälp av
kontinuerligt
och
aktivt
internationellt
samarbete kan vi genom att förhandla lösa
eventuella
konflikter.
Med
tanke
på
säkerhetspolitiken är det arktiska området
stabilt, om än ett område för växande
intressen.

Den exceptionella arktiska miljön kan
bevaras med hjälp av gemensamma insatser
för beredskap och skydd. I takt med att
betydelsen av det arktiska området växer
öppnas också nya möjligheter som kan
utnyttjas för att stärka sysselsättningen och
välfärden inom de gränser som en hållbar
utveckling tillåter. Även om dessa principer
råder det ett starkt globalt samförstånd. De
arktiska samhällenas och ursprungsfolkens
livskraft stärks, och mångfacetterade interna
och externa nätverk mellan de arktiska
samhällena växer fram.

Finlands arktiska utrikespolitik och EU-politik
Finland strävar efter att stärka den
säkerhetspolitiska stabiliteten i den arktiska
regionen samt att öka livskraften i regionen i
enlighet med principerna om hållbar
utveckling. Regeringen har som mål att
Finland ska vara en ledande aktör inom den
internationella arktiska politiken såväl inom
Europeiska unionen som globalt. Ett annat
mål är att Finland ska vara en central
problemlösare
när
det
gäller
arktisk
utveckling. Detta kommer till synes i form av
innovativa produkter och handlingssätt.
Genom att bättre utnyttja det finländska
kunnandet i den arktiska regionen kan vi även

här i Finland uppnå betydande tillväxt- och
sysselsättningseffekter.
Att
främja
ursprungsfolkens rättigheter är en viktig del
av Finlands arktiska politik.
För att göra den arktiska politiken
synligare och mer verkningsfull krävs det att
Finland på ett effektivt sätt utnyttjar de
finländska
pågående
och
kommande
ordförandeskapen till förmån för den
internationella dialogen och målen för vår
arktiska
politik.
Detta
gäller
särskilt
ordförandeskapen i Arktiska rådet och i
Arktiska ekonomiska rådet. Detta målinriktade
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arbete
måste
fortsätta
även
efter
ordförandeskapsperioderna. Finland främjar
stabiliteten och säkerheten i den arktiska
verksamhetsmiljön genom att bygga upp ett
brett, normbaserat multilateralt samarbete i
regionen. I Arktiska rådet är det särskilt viktigt
att främja samarbetet mellan rådets två
huvuduppgifter: att skydda den arktiska
miljön och att verka för hållbar utveckling.

För Finland är Europeiska unionen en
central aktör i den arktiska regionen och
Finland understöder en kraftfullare EU-politik
för Arktis. Enligt Finland bör den arktiska
politiken vara en av prioriteringarna i EU:s
yttre förbindelser. Inom Europeiska unionen
arbetar Finland för att verkställa de mål i EU:s
tredje meddelande om den integrerade
politiken för Arktis som sammanfaller med
Finlands arktiska strategi.

Prioriteterna för uppdateringen av den arktiska strategin
Huvudlinjerna i Finlands arktiska strategi från
2013 gäller fortfarande. Genom den arktiska
verksamheten vill man skapa tillväxt och
konkurrenskraft för Finland med respekt för
den arktiska miljön. Finland svarar på de
utmaningar som klimatförändringen och
miljöskyddet ställer genom att delta i det
internationella samarbetet. Ordförandeskapet i
Arktiska rådet, internationella avtal och
organisationer är viktiga kanaler för påverkan.
Den arktiska dimensionen är en viktig
aspekt när det gäller att genomföra
spetsprojekten i regeringens verksamhetsplan.
Särskilt viktig är den i spetsprojekten för
sysselsättning
och
konkurrenskraft,
till
exempel i de åtgärder som rör cleantech och
bioekonomi. Team Finland med dess

tillväxtprogram och insatser för att främja
Finlandsbilden och turismen bidrar också till
att genomföra den arktiska politiken.
För att ta vara på Finlands arktiska läge
och den finländska kompetensen i kallt klimat
satsar regeringen på att utnyttja redan
existerande stödinstrument, särskilt Finpros
och
Team
Finlands
tillväxtprogram.
Regeringen avvecklar lagstiftning och andra
hinder, till exempel hinder för arbetskraften
att röra sig mellan de nordiska länderna och
hinder för att sälja isbrytare till USA.
Regeringen arbetar för att genomföra stora
infrastrukturprojekt,
bilda
finländska
konsortier och bygga Finlands image som ett
arktiskt turistmål.

Uppdateringen fokuserar på tre frågor enligt presentationen nedan:
Finlands arktiska kompetens, hållbar turism och infrastrukturlösningar
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De mål i strategin som gäller arktisk
kompetens är fortfarande aktuella. Den
arktiska forskningen har stärkts på olika
sätt och i praktiken har alla de åtgärder som
identifierades i strategin 2013 redan
genomförts eller också har de etablerats som
kontinuerlig verksamhet. Forskningsresultaten
ska utnyttjas bland annat för att öka
expertisen i fråga om arbete i arktiska
förhållanden, energieffektivt byggande och
bevarande av stabiliteten i den arktiska
regionen. Med tanke på att skapa och utnyttja
affärsmöjligheter
är
det
viktigt
att
upprätthålla, utveckla och marknadsföra den
arktiska kompetensen.
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Turistnäringens tillväxt i det arktiska

området kräver ansvarstagande med
hänsyn till den sårbara naturen,
ursprungsfolkens rättigheter samt säkerhet
och kvalitet. I programmet för hållbara resmål
beaktas alla delområden av hållbarhet. För att
programmet
ska
kunna
genomföras
framgångsrikt
behövs det
skräddarsytt
samarbete över sektorgränserna. Den arktiska
aspekten lyfts fram som kärnan i den
internationella
turismmarknadsföringen
i
Finlands strategi för marknadskommunikation.
Målet är att på ett positivt sätt stärka de
attribut som gäller den arktiska aspekten.
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insatserna i fråga om
gäller
pågående
utredningar om datakabeln i Nordostpassagen, projektet för ett trådlöst nät i den
arktiska regionen och tunnelprojektet mellan
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De

centrala

infrastrukturen

Helsingfors och Tallinn. När utredningarna har
blivit klara är det möjligt att bilda en tydligare
vision för infrastrukturen och efter det kan
regeringen ta ställning till de föreslagna
projekten.

Uppföljning av den uppdaterade strategin
Uppdateringen av den arktiska strategin
sammanställs i en konkret åtgärdsplan. Hur
planen genomförs i praktiken blir föremål för
uppföljning och utvärdering i regeringens
strategisessioner.

Regeringens strategisekretariat utarbetar
tillsammans med ministerierna en konkret
åtgärdsplan med en utförlig beskrivning av
varje prioriterad sektor och de centrala
åtgärdernas innehåll, tidsplan och ansvarig
instans.

