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På båda sidor om Kvarken finns det de som upplever att
huvudstädernas intresse för utveckling är svalt. Det är en orsak till att
utreda en mer formaliserad Kvarkenregion.

Mot bakgrund av den senaste tidens österbottniska ilska passar det väl in. Men
tanken på en tydligare Kvarkenregion är inte ny.

– Redan då Kvarkenrådet ombildades till en förening 2008 funderade man på det
här, säger Kvarkenrådets direktör Mathias Lindström.

"Det här" är EGTS. Det är EU-språk och står för Europeisk gruppering för
territoriellt samarbete.

På torsdag möts Kvarkenrådets styrelse i Skellefteå, och tar då upp frågan om
Kvarkenregionen ska försöka bli ett EGTS-område. I januari har man kallat
representanter för EGTS-områden i Europa till ett möte i Umeå för att höra om
deras erfarenheter.

EGTS är en konstruktion som EU införde för tio år sedan för att främja
gränsregionalt samarbete. Den ger gränsregioner en ny juridisk person för det
praktiska samarbetet inom en eller flera sektorer.– Det är inte en stat i staten,
men det gör regionen mer effektiv till exempel gentemot Bryssel, säger
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Kvarkenrådets ordförande Joakim Strand.

Mathias Lindström håller med.

– Ett praktiskt exempel: när vi lägger fram ett ärende i Bryssel måste vi ofta först
lägga mycket tid på att förklara vem och vad vi är. EGTS känner alla till.

Strand och Lindström får medhåll från högsta ort. En central roll i EGTS-systemet
har EU:s Regionkommitté, och ordförande där är finländaren Markku Markkula.

– EGTS-status ger en naturlig position när man förhandlar om EU-finansiering
och dessutom ger den mer synlighet, säger han.

Kort sagt är det i praktiken enklare att få EU-pengar. Och synligheten, den vill en
högt uppsatt person som Markku Markkula gärna utnyttja.

– Jag håller tal om gränsregionalt samarbete flera gånger i veckan. Det är bra att
ha goda exempel.

Något trollspö är EGTS-statusen förvisso inte. Enligt Strand och Lindström
handlar det mer om att formalisera det samarbete som redan finns.

– Det här är en av hundra saker vi kan göra för att skapa en bra livsmiljö, säger
Strand.

Samtidigt konstaterar han att många på båda sidor om Kvarken upplever att
intresset för utveckling är litet svalt i huvudstäderna.

– Om man vill utveckla och inte bara skära ner är det bra att jobba aktivt med
andra regioner som vill utveckla.

Att EGTS inte är något trollspö visas också av det faktum att systemet inte har
tagit fart i Norden. En rapport från Nordiska rådets forskningsinstitut Nordregio
2010 konstaterar att det inte är så stor vits med EGTS i Norden, där
gränssamarbetet redan är smidigt. I dag finns bara ett EGTS-område dit en del
av Norden hör, i södra Sverige finns ett transportsamarbete söderut.

Ute i Europa finns det ett antal regioner där EGTS-områdena har stor betydelse,
områden där rörligheten över gränserna är stor och viss service finns bara på
den ena sidan av gränsen.

Men Markku Markkula ser ingen orsak att inte ha nordiska EGTS-områden.
Nackdelarna är helt enkelt så få.– Det enda negativa är att man måste fylla i
några dokument.

Ett EGTS-område får syssla med nästan vad som helst, men i Kvarkenregionen
skulle det i alla fall till en början handla om logistiken. Senare kan till exempel
vård- och utbildningssamarbete komma in.

Logistik och energi är viktiga frågor i EU, konstaterar Markku Markkula.

– Via EGTS-status skulle Kvarkenregionen bli mer känd som framstående på de
här områdena.

Frågan ska i vilket fall som helst än så länge bara utredas. Joakim Strand, som
är Kvarkenrådets ordförande till våren, driver ändå gärna på frågan.

– Vi har ett bra samarbete, så varför inte formalisera det? Det är ju också en
identitetsskapande grej.
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Du som har en prenumeration kan dela Plus-artiklar med dina vänner i sociala medier. Dela och öppna
artikeln genom att trycka på någon av dela-knapparna till vänster.

Europeisk gruppering för territoriellt samarbete

Systemet ska underlätta gränsregionalt samarbete i EU.

En EGTS ska ha medlemmar från minst två EU-stater. Den ska godkännas av
ländernas regeringar.

Medlemmarna kan vara lokala och regionala myndigheter, andra offentliga organ,
föreningar och även stater.

EGTS ger inte automatiskt EU-finansiering, men underlättar förvaltningen av EU-
program.

Samarbetet kan gälla allt utom det som enbart hör till staten.

Text: Björn Nyberg
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LÄNGDSKIDORLÄNGDSKIDOR I helgens världscupsprint i Toblach, Italien, finns Andrea Julin, Joni Mäki
och Matias Strandvall på startstrecket.
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REKLAMVIDEOREKLAMVIDEO I augusti i fjol spelade Sara
Forsberg in en reklamvideo om Vasa både på land
och till sjöss. – Snart kommer produkterna av

inspelningarna att synas i sociala medier, avslöjar Visit Vasas vd Max Jansson.
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