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Oppsummering fra styremøte i BSSSC 7.12.20
Møtet ble gjennomført digitalt
Deltakere
Kåre Pettersen, fylkespolitiker i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Ann Irene Sæternes, Østlandssamarbeidets sekretariat (adm. support)
Forfall:
Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken fylkeskommune

1. Opening of the Board meeting
1.1. Opening of the meeting – Mr Mieczysław Struk, BSSSC Chairman
Marshall Struk åpnet møtet og refererte til den pågående pandemien og de utfordringene den
skaper for regionene, landene og for internasjonalt samarbeid. Han la vekt på det positive ved
digitale løsninger – mer effektive møter og mindre reising, men påpekte også behovet for å møtes
og ha nær dialog og at det er viktig for samhandling og samarbeid.

1.2. Adoption of the agenda
Som følge av at noen måtte forlate møtet innimellom agendapunktene ble en justert agenda
godkjent.

1.3. Adoption of the minutes from the Digital BSSSC Board Meeting, September 29 th, 2020
Referatet var sendt ut på forhånd og det var ingen merknader til dette. Referatet ble godkjent.

2. BSSSC Annual Conference
2.1. Information on the Annual Conference
Generalsekretær Krystyna Wróblewska oppsummerte fra den første digitale BSSSC årskonferanse
noensinne. Alt materiale er nå tilgjengelig på BSSSCs hjemmesider https://www.bsssc.com/bsssc-ac2020-results-next-steps
Formannskapet var godt fornøyd med gjennomføringen og framhevet team-arbeidet for å
forberede og utføre konferansen. Ungdomsmedvirkningen denne gang ble spesielt nevnt og deres
innspill og forslag kom mer til sin rett i den digitale utgaven enn ved tidligere ordinære
konferanser. Innspillene fra BSSSCs ungdomsnettverk er også koblet videre til samarbeidet «Baltic
Sea Youth Platform» (koordinert av Østersjørådet) og til Østersjøstrategien. Den digitale
konferansen hadde 184 registrerte deltakere og 161 koblet seg opp og deltok. I overkant av seksti
besøkte den digitale utstillingen og «nettworking village». Styret hadde ingen merknader til rapporten
og sa seg godt fornøyd med gjennomføring av den digitale årskonferansen.
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2.2. Conference resolution 2020
Generalsekretær Krystyna Wróblewska viste til at en ikke landet konferanseresolusjonen i
styremøtet 29. september (i forkant av årskonferansen). Noen avklaringer gjenstod og skulle
opprinnelig vært tatt i en skriftlig prosedyre. Da dette ikke er gjennomført ble endelig versjon
drøftet i styremøtet og noen små justeringer gjort. Resolusjonen ble så godkjent. Endelig versjon
sendes ut innom kort tid. BSSSCs konferanseresolusjon 2020 følger rapporten som eksternt
vedlegg.

3. Report from Brussels antenna
Anna Drążek, direktør for Pomorskie Regional EU Office gikk igjennom diverse saker og
informasjon fra Brussel. Hun påpekte spesielt veto fra Polen og Ungarn til MFF og la vekt på at
polske regioner ikke støtter sine nasjonale myndigheter i dette. Regionene har derimot forsøkt å
påvirke til at Polen trekker sitt veto. BSSSC formann Struk tok også opp dette og understreket
det regionale perspektivet fra polsk side. Følgende punkt ble berørt i orienteringen:
• Priorities of the new EU Presidency spring 2021 (Portugal) – høsten 2021 Slovenia
• Update on Green Deal – climate target plan and fit for 55 package
• Update on Research, Innovation, and education initiatives – digital transition in education
• EU Gender Equality Strategy 2020-2025 – 4 pillars
• European Commission Work Programme 2021 – building a European Health Union
Styret takket for god orientering.

4. Interreg BSR 2021-2027 programming
Matti Lipsanen (Häme regionen) rapporterte fra siste møte i programkomiteen for det nye
Interreg Østersjø-programmet 2021-2027. Herunder tematiske fokus for det nye programmet
samt introduksjon av små prosjekter og stor grad av forenklede løsninger for økonomi og
rapportering.
Styret var positive til det som nå ser ut til å komme i programmet og vurderte at deres innspill gitt
i brev til programkomiteen er tatt hensyn til. Lipsanen svart positivt på dette. Kulturområdet har
vært særlig opptatt av mulighet for mindre og mer fleksible prosjekter, og Schleswig-Holstein som
rapportør for kultur gave positive tilbakemeldinger til det som nå ligger på bordet.
Styret takket for informasjonen.
Krystyna Wroblewska viste også til at arbeidet med det nye South Baltic Programmet (Interreg A)
er godt i gang og at BSSSC også lobbet for å beholde de maritime grenseprogrammene. I og med
at disse nå er tilbake i forordningene kan BSSSC være fornøyde med resultatet av sitt lobbyarbeid.

5. MFF 2021-2027 and Cohesion Policy
Reiner Kneifel-Haverkamp (Brandenburg) oppdaterte styret om siste utvikling fra dialogen i
Brussel. Vårt lobbyarbeid for å øke co-finansing raten for regionalpolitikken generelt har ikke nådd
fram. For Interreg er det OK (80%), men for de nasjonale programmene er raten for lav for mange
regioner. Dette vil bli krevende. Kneifel-Haverkamp viste også til at enigheten mellom EUparlamentet og EU-rådet (medlemslandene) har gitt noe ekstra midler til EUs hovedprogrammer –
Horisont Europa, Erasmus+, Health EU, Kreativt Europa og Digital Europe. De ekstra midlene
øker ikke overføringene fra landene, men skal hentes inn gjennom EU-kommisjonens egne
ressurser og skatt fra store multinasjonale selskaper. Basert på de enigheter som ligger på bordet
kan programmeringsarbeidet fortsette med full tyngde. Styret takke for oppdateringen.
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6. Youth involvement and empowerment
6.1. Report from recent youth activities and initiatives
BSSSCs ungdomskoordinator Christopher Lucht (Brandenburg) informerte om ungdomsmedvirkning og initiativ i BSSSC og i Østersjø-regionen. Spesielt nevnte han dokument fra BSSSC
sitt høstmøte – som ligger på hjemmesidene https://www.bsssc.com/autumn-youth-event-2020summary
De to ungdoms-styremedlemmene Julia og Venla deltok i styremøtet og var spesielt aktive i
presentasjon av bedre rutiner og rammer for ungdomsnettverket. De ønsker seg mer struktur og
kontinuitet i arbeidet.

6.2. Rules of procedure for BSSSC Youth Coordinator, BSSSC Regional Youth Coordinators
and the BSSSC Youth Network
Generalsekretær Krystyna Wróblewska og ungdomskoordinator Christopher Lucht presenterte
utsendt underlag for nye/oppdaterte rammer for ungdomskoordinator og nettverk. En
arbeidsgruppe med de to + ungdomsstyremedlemmene har jobbet fram forslagene. Tanken bak er
å styrke ungdomsmedvirkningen i BSSSC ytterligere.
Fra norsk side tok vi ordet og foreslo å legge inn aldersgruppe for medlemmer i ungdomsnettverket (mellom 16 og 25 år har vært praksis til nå og bør videreføres). Videre forslo vi å endre
de regionale ungdomskoordinatorenes tittel til kontaktpunkt – for å ikke skape forvirring til
BSSSCs ungdomskoordinator. Dette ble sett på som gode forslag. Det ble også fra styrets
medlemmer foreslått å ikke kalle dokumentene for rules of procedures, men å finne andre mer
fleksible begrep som rammer eller retningslinjer. Ikke bli for firkantet og regelstyrt. Det ble også
påpekt at mengden fysiske møter mht bruk av tid og ressurser må vurderes. Bruk av digitale
løsninger bør inngå i dokumentene.
BSSSC-regioner er benevnelse for regioner som er aktive i styret, men det er også åpent for og
ønskelig å ha med ungdommer fra andre regioner i landene rundt Østersjøen. Det ble
understreket at BSSSC er en åpen plattform for alle regioner og må fortsette å være det. Styrets
medlemmer oppfordres til å utnevne kontaktpunkt for ungdomsdelegatene. Her ble det tatt til
orde for at det kan være krevende for alle å ha en egen kontakt, og at en kontakt pr land kan være
tilstrekkelig. Koblingen mellom BSSSCs styre og ungdomsnettverket må synliggjøres. Det var bred
enighet om at en behøver et strekt og stabilt rammeverk som sikrer arbeidet over tid.
Dokumentene må utarbeides slik at de er forståelig for ungdom som er interessert i å delta i
samarbeidet.
Styret anbefalte at arbeidsgruppa tar med seg innspillene fra møtet og kommer tilbake i neste møte med
reviderte forslag til dokumenter for endelig behandling.

6.3. Manifesto for Young People by Young People to Shape the European Territorial Policy
Generalsekretær Wroblewska viste til at representanter fra BSSSCs youth og fra
sekretariatet deltok i digitalt møte med ungdom som del av markeringen av Interreg 30 år.
Manifestet var sendt ut til styrets medlemmer på forhånd. Wroblewska oppfordret til å
dele informasjonen og la vekt på at det er mange gode ideer for involvering av ungdom i
regionalt samarbeid i dokumentet.
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/brochure/youth_manifesto_interreg_en.pdf
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6.4. Other youth initiatives
ReGeneration 2030 prosjektet er nå blitt en stiftelse. Ny søknad om støtte er sendt til Nordisk
Ministerråd og BSSSC youth er partnere i denne. Fokus framover vil bli på sirkulær økonomi.
Brandenburg har en egen søknad inne til Erasmus+ som også involverer flere av regionene i BSSSC.
Svar på denne forventes i midten av januar 2021.
Baltic Sea Youth Platform sine aktiviteter ble nevnt. Mer info finner her https://bsyp.eu/

7. Reports from policy areas
7.1. Culture
Stefan Musiolik (Schleswig-Holstein) orienterte om arbeidet med Baltic Cultural Cities prosjektet.
Et konsept er utviklet og var omfordelt til styret før møtet. Kulturkommisjonen i UBC (Union of
Baltic Cities) er med i prosjektarbeidet, som koordineres gjennom CBSS. Mulige finansielle
instrument kartlegges nå. I tillegg jobbes det med partnerskapet. Både byer og regioner kan inngå.

7.2. Plastic- free sea
Sari Rautio (Häme Region) informerte om at det var lite nytt om dette initiativet siden siste møte
og lovet å komme tilbake til saken på neste styremøte.
Styret takket for rapportene.

8. Cooperation with the Committee of the Regions (CoR)
Sari Rautio, leder for CoR Interregional Group Baltic Sea Macroregion, informerte om arbeidet i
gruppa. Neste møte planlagt seinere denne uka i kant med CoRs plenumsmøte. Fokus vil være på
nye finansielle muligheter for samarbeid i Østersjø-regionen med tanke på å initiere samarbeidsprosjekt og co-creation prosesser. Rautio informerte om at det er økende interesse fra
medlemmer i CoR til å delta i gruppa. Øvrige BSSSC styremedlemmer, som også inngår i CoR, er
med. Rautio ble spurt om å være en uformell antenne i CoR i Brussel på vegne av BSSSC, og dette
takket hun ja til. Styret tok informasjonen til orientering.

9. Reports from events
11th EUSBSR Virtual Annual Forum - October 20th including Common Road Map
for Cooperation in BSR: Joint actions for Sustainable Region - CBSS Workshop at the EUSBSR
- October 6th
31st Northern Dimension Steering Group – November 3rd
Generalsekretær Krystyna Wróblewska orienterte kort fra BSSSCs deltakelse på de to møtene.

10. Reports from other BSR organizations
10.1. CBSS
Deputy Director, Bernd Hemingway rapporterte fra CBSS og det litauiske formannskapet.

10.2. BSPC
Secretary General, Bodo Bahr orienterte fra arbeidet i parlamentarikerkonferansen og deres ulike
initiativ og aktiviteter.

4

17. desember
2020

10.3. CPMR Baltic Sea Commission (BSC)
Krystyna Wroblewska leste opp informasjon sendt fra sekretær i BSC, som denne gang var
forhindret fra å møte. BSC gjennomførte sin generalforsamling digitalt 21. oktober. President
Nahkanen (Oulu regionen, Finland) ble gjenvalgt for to nye år. I 2021 skal BSC feire sitt 25 års
jubileum og BSSSC er invitert med.
Styret takket for informasjonen

11. BSSSC communication activities report
11.1. Report by Ms Marta Czarnecka-Gallas, BSSSC Secretariat, Pomorskie
Det ble vist til oppdateringer på web-sidene, artikkel fra Østersjøstrategiens forum 2020, den
første utgaven av Baltic Stories Magazin med bl.a. presentasjon av BSSSCs ungdomsstyremedlemmer og til utarbeidet brosjyre/folder for det polske BSSSC formannskapet samt Roll-up og
plakater for bruk når fysiske møter og konferanser igjen vil være aktuelle. Brosjyren vil også være
digitalt tilgjengelig. Marta informerte også om sosiale medier og fortalte at det kommer et siste
nyhetsbrev for 2020 før jul. Som tema for det første nyhetsbrevet i 2021 ble foreslått presentasjon
av Baltic Cultural Cities initiativet (se over).

11.2. Information about the ACTER website
Małgorzata Klawiter–Piwowarska, BSSSC Secretariat informerte om plattformen ACTER, som er
tatt i bruk av Baltic Sea Youth Platform. BSSSC ønsker også å bruke denne, og har opprettet en
profil på www.acter.global. Plattformen skal bidra til å øke interaktiviteten mellom organisasjoner.
Alle som vil benytte plattformen må registrere seg, og sekretariatet vil være behjelpelige.

Styret takket for informasjonen.
12. BSSSC Board meetings 2021
•

24 February - online

•

End of May/beginning of June in Malmø/Skåne – if possible, otherwise online

•

October (before the BSSSC Annual Conference in Kaliningrad)

•

December in Brussels (the Committee of the Regions session is planned for 1-2 December)

13. Upcoming events
13.1. Citizen Engagement and Deliberative Democracy Festival – December 6-12th
13.2. NDPC Cultural Forum - December 10-11th
13.3. CBSS Expert Group on Sustainable Development – December 10th
13.4. CBSS BSR Climate Change Dialogue Platform 10 th Round-table meeting – December
10th
13.5. European Climate Pact. Launch event – December 16th
End of meeting

Lillehammer 16.12.20/Ann Irene Sæternes - referent
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