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Oppsummering fra styremøte i BSSSC 24.2.21
Møtet ble gjennomført digitalt på Zoom
Deltakere
I underkant av 30 personer deltok i møtet.
Fra Norge deltok Ann Irene Sæternes, Østlandssamarbeidets sekretariat
Forfall:
Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken fylkeskommune
Kåre Pettersen, fylkespolitiker i Vestfold og Telemark fylkeskommune

1. Opening of the Board meeting
1.1. Opening of the meeting Mr. Mieczysław Struk, BSSSC Chairman
Generalsekretær i BSSSC, Marta Czarnecka–Gallas, ønsket velkommen til møte og hilste
forsamlingen på vegne av styreleder Struk, som dessverre var forhindret fra å møte. Han var på
kort varsel innkalt til et viktig møte med regjeringen i Warszawa, men han har vært aktiv i
forberedelsen til styremøtet og er dedikert til rollen som leder for BSSSC.
Czarnecka–Gallas viste også til utsendte møtepapirer – herunder skriftlig informasjon fra
rapportørene på maritime politikk (Helsinki-Uusimaa regionen) og transport (Jon Halvard Eide,
Agder).
1.2. Adoption of the agenda
Det var ingen merknader til agendaen. Agenda for møtet ble godkjent
1.3. Adoption of the minutes from the Digital Board Meeting, December 7 th, 2020
Det var ingen merknader til referatet. Referatet ble godkjent

2. Presentation of new Board Member
Det nye styremedlemmet Kari Häkämies fra regionen South-West Finland presenterte seg. Han
har lang politisk erfaring, bl.a. som tidligere parlamentsmedlem og statsråd i finske regjeringer. Han
får adm. støtte fra direktør for internasjonalt kontor i regionen, Sonja Palhus. Begge ble ønsket
hjertelig velkommen i BSSSC-familien.

3. Report on recent activities of the BSSSC Secretariat and supported
projects
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Generalsekretær Marta Czarnecka–Gallas redegjorde for noen prosjekter som BSSSC er med i,
herunder to søknader – en til Horisont 2020 (Green Deal) og en om forprosjektmidler fra
Swedish Institute.
Umbrella 2.0 er finansiert med midler fra Swedish Institute og har Euroregion Baltic som
prosjektleder. I tillegg til BSSSC er også UBC (Union of Baltic Cities) partner. Prosjektet har fokus
på kapasitetsbygging for små aktører inn mot de ulike finansieringsmuligheter som nye EUprogrammene gir.
Project applications submitted – begge sammen med Østersjørådet (CBSS)
➢ Mainstream and localise climate
➢ Deliberative democracy and climate
I tillegg oppdaterte Stefan Musiolik (Schleswig-Holstein) om initiativet «Baltic Sea Cultural Cities
and Regions». Prosjektet, som er et forprosjekt støttet av Swedish Institute, er ledet av
Østersjørådets sekretariat i Stockholm. Mye av rammene rundt prosjektet er i ferd med å falle på
plass. Det jobbes nå med å identifisere mulige instrument/programmer for selve gjennomføringen.
Baltic Sea Cultural Cities and Regions er en regional variant av EUs kulturhovedstad-satsing og skal
bidra til å fremme kultur og identitet i Østersjø-regionen.
Musiolik foreslo å utarbeide et støttebrev til prosjektet fra BSSSC – på vegne av styret og
underskrevet av styreformann. Styret stilte seg positiv til dette og bad om at Schleswig-Holstein i
dialog med formannskapet utarbeider et slikt brev. Brevet sendes ut til styret på forhånd med kort
frist for evt. tilbakemeldinger – før det underskrives og sendes til Østersjørådets ledelse i Litauen
og til utenriksministermøtet i Østersjørådet 1. juni i Vilnius.
Styret tok informasjonen om prosjektengasjement fra BSSSC side til orientering. Styret støttet forslaget
om et brev til Østersjørådets utenriksministre om Baltic Sea Cultural Cities and Regions initiativet.

4. Reports from Brussels antenna
Paweł Rygalski, fungerende direktør for Pomorskie Regional EU Office orienterte om saker på
dagsorden i Brussel. Følgende saker ble nevnt i hans presentasjon:
➢ Overview from the Portuguese Presidency of the Council of the EU
➢ Conference on the Future of Europe
➢ New European Bauhaus initiative
➢ Public consultations on the EU level
Presentasjonen følger referatet som vedlegg. Styret takket for god informasjon og tok saken til
orientering.

5. BSSSC Annual Conference in Kaliningrad
Liana Maximova orienterte, på vegne av styremedlem Alla Ivanova, Head of the Agency for Foreign
Affairs and Regional Cooperation, om Kaliningrad regionens rolle som vertskap for årskonferansen
i BSSSC 2021. Regionen var påtenkt vertskapsrollen i 2020, men ble enige med styret om å
forskyve dette med ett år pga. koronapandemien. BSSSCs årskonferanse 2021 planlegges nå som
en fysisk/hybrid konferanse 7. og 8. oktober. Ungdomskonferansen vil bli arrangert i dagene før.
Tema anbefales å knytte seg til gjenoppbygging etter pandemien og den nye programperioden for
Interreg 2021-2027. Stikkord som samarbeid, inspirasjon og dialog ble nevnt. Det er ønskelig å ha
grønn omstilling og klima som rød tråd. Fokus på konkrete aktiviteter og resultater fra prosjekt er
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sterkt ønsket fra Kaliningrads side. Prosjektkafe for partnersøk til nye prosjekter/program ble
foreslått. Samarbeid med Interreg-sekretariatene bør etableres tidlig. Noen forslag til tittel på
konferansen ble lansert og notert som input til det videre arbeid.
En ad hoc arbeidsgruppe ble besluttet etablert for å planlegge konferansen sammen med
vertsregionen og sekretariatet. Personer som ønsker å bidra bes melde dette til sekretariatet i
løpet av kort tid etter møtet. Østlandssamarbeidet v/Ann Irene Sæternes sa seg villig til å bidra.
Det samme gjorde Schleswig-Holstein v/Kaarina Williams. Programgruppas møter blir digitale.
Styremøtet i BSSSC planlegges til 6. oktober og Kaliningrad foreslo å ha deler av styremøtet felles
for BSSSC og Euroregion Baltic. Skånes representant i styret mente dette var et godt forslag og
burde jobbes videre med. De to styrene kan da ha noen saker felles og egne styremøter parallelt i
tillegg.
Styret takket Kaliningrad for informasjonen og for å påta seg vertskap for årskonferansen 2021. Ad hoc
programgruppa gis i oppdrag å utvikle programmet for en hybrid-konferanse og komme tilbake til styret
med endelig forslag til program og opplegg på juni-møtet.

6. Youth involvement
6.1. Status regarding terms of Reference and BSSSC Youth Network – Mr Christopher Lucht, BSSSC
Youth Coordinator, Ms Julia Orluk & Ms Venla Hatakka – Youth Board Members
Ungdomskoordinator i BSSSC fra regionen Brandenburg redegjorde for siste oppdaterte utgaver
av rammer for de ulike strukturene i BSSSC knyttet til ungdomsmedvirkning. I tillegg til
ungdomskoordinator-funksjonen er det nå laget retningslinjer for ungdomsnettverket samt
besluttet å opprette en kontaktgruppe for ungdomsmedvirkning blant regionene som sitter i
styret. Alle styremedlemmene ble oppfordret til å utpeke en kontaktperson hos seg for
ungdomsarbeidet – herunder ta ansvar for å velge ut og støtte ungdommer som skal delta på
samlinger i BSSSCs ungdomsnettverk samt ha kontakt mot andre regioner i landet for å trekke
også disse med i BSSSCs ungdomsarbeid.
Nytt dokument siden sist styremøte var rammer for valg av ungdomsmedlemmer til styret. Dette
gjøres hver høst, og den valgte ungdomsdelegaten sitter i to år. Det var enighet om at
tilstedeværende regioner skal ha en stemme hver. Dvs. at dersom en region har flere deltakere på
møtet må disse bli enige om hvilken kandidat de vil støtte. Regioner som ikke har anledning til å
møte på samlingen vil i utgangspunktet ikke kunne delta i valget. Kandidatene er vanligvis ikke kjent
på forhånd og vil først presentere seg under selve samlingen. Det betyr at en forhåndsvotering ikke
lar seg gjøre.
Styret sluttet seg til de ulike rammene og retningslinjene for ungdomsarbeidet i BSSSC. Det ble sett på
som et godt initiativ å få en mer ordnet struktur rundt ungdomsmedvirkningen. Det vil kunne gi mer
kontinuitet og bedre rammer for å trekke med ungdom fra enda flere regioner.
6.2. Klaipeda – European Youth Capital (EYC) 2021.
Deividas Petrolevičius, Adviser of Klaipėda City Municipality, Coordinator of Klaipėda EYC
prosjektet orienterte om arbeidet i Klaipeda, som den første EU ungdomshovedstad i Østersjøregionen. BSSSC (under det norske formannskapet) utstedte støttebrev til Klaipedas søknad om å
bli EYC. BSSSCs ungdomsnettverk vil bli koblet inn i de ulike arrangement under året 2021.
Presentasjonen følger referatet som vedlegg.
Styret takket for informasjonen og ønsket Klaipeda all lykke til med året som EUs ungdomshovedstad.
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7. EUSBSR & Baltic Sea Strategic Point (BSP)
Generalsekretær Marta Czarnecka–Gallas oppdaterte styret om saker knyttet til Østersjøstrategien.
Den nye handlingsplanen ble godkjent i EU-kommisjonen sist uke og er nå publisert

https://www.balticsea-region-strategy.eu/action-plan
Det årlige forumet finner i år sted i Litauen og er planlagt til siste uka i september 2021. Forumet
blir trolig digitalt eller i en hybrid form.
Regionen Pommern er i dialog med Østersjørådets sekretariat om å være en del av et mulig
konsortium for å søke om rollen som Baltic Sea Strategy Point (BSP).
Matti Lipsanen, medlem i programkomiteen for Interreg Østersjø-programmet informerte om
programmets prioriteringer for å støtte opp om Østersjø-strategien og strukturene rundt denne.
Det vil bli en egen prioritet fire i programmet, som omhandler makro-regional governance. Her vil
det ligge midler til å støtte koordinatorene for de ulike politikk-områdene, de årlige forumene
samt det nye BSP (en koordinerende enhet med ansvar for kapasitetsbygging, kommunikasjon og
gjennomgående horisontale innsatsområder). Budsjettet for programmet er ikke avklart enda, men
trolig vil prioritet fire ha omtrent samme økonomiske ramme som i dagens program.

8. BSSSC Focus on: INNOVATION
Formannskapet i BSSSC satte i dette styremøtet fokus på tema innovasjon og foreslo å etablere et
nettverk av eksperter på området for å dele god praksis og samarbeide. Følgende innlegg ble gitt i
møtet:
➢ Pomorskie system of innovation - Ms Karolina Lipińska, Deputy Director
of the Department of Economic Development, Office of the Marshal of the Pomorskie
Voivodeship - presentasjonen følger vedlagt
➢ EU Structural Funds mainstream Operational Programmes for transnational projects
in the BSR - Mr Jan - Hendrik Kathmann, Chairman of the Baltic Sea Region ERDF
Managing Authorities network, Brandenburg, Germany
➢ Setting a new direction towards smart and collaborative innovation in the Baltic Sea
Region - Mrs Rita Merca, Project Manager, Vidzeme Planning Region
Styret takket for god informasjon. Sekretariatet vil i etterkant av møtet sende ut en oppfordring om å
melde sin interesse til en nettverksgruppe rundt tema innovasjon.

9. Cooperation with other BSR organizations
De tre samarbeidsorganisasjonene Østersjørådet (regjeringene), Parlamentariker-konferansen
(Stortinget) og Østersjø-kommisjonen av CPMR informerte om viktige saker og arrangement av
interesse for BSSSCs styre.
CBSS - Deputy Director, Mr Bernd Hemingway
Utenriksministermøtet 1. juni blir trolig digitalt om ikke situasjonen rundt pandemien endrer seg.
Litauens formannskap avsluttes ved utgangen av juni. Fra 1. juli 2021 overtar Norge formannskapet
v/utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hovedsak på møtet 1. juni vil være en ny revidert Vilniusdeklarasjon 2030 (visjon for Østersjøen mot 2030). Den erstatter den gamle 2020 visjonen. CBSS
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er i ferd med å utarbeide en ny handlingsplan som bl.a. skal se på hvordan de bidrar til
Østersjøstrategien.
CPMR Baltic Sea Commission (BSC) - Executive Secretary, Ms Lucille Ehrhart
Green Deal vil være en rød tråd for BSC sitt arbeid framover. De vil delta i konsultasjonen for
TEN-T samt ha fokus mot EUs skogstrategi og den blå økonomien etter pandemien. CPMRs nye
president Chees Logan (fra regionen Noord-Holland) vil delta under åpningen av EUs makroregionale uke 1. mars. Det ble lagt vekt på at det nå er god og løpende dialog mellom BSSSC
sekretariatet og BSC sin sekretær med månedlige digitale møter.
Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC) – Secretary General, Mr. Bodo Bahr
Bahr orienterte om to viktige arrangement som BSPC har gjennomført i februar 2021. Ett om
demokrati i et medielandskap i forandring og ett om Covid-19, helse og vaksiner. Bærekraftig
demokrati er et prioritert tema for det svenske formannskapet i BSPC. Demokratiet må forsvares!
Viktige moment i dette bildet er involvering, tillitt, engasjement og interesse. Stengte grenser er
utfordrende og media-bildet med «face news» er krevende påpekte Bahr.
Styret takket for informasjonen fra samarbeidsorganisasjonene.

10. Next Board meetings 2021
Møteplan for styret 2021 ble godkjent.
➢ June 11th, online
➢ October 6th (before the BSSSC Annual Conference in Kaliningrad, October 7 - 8th)
➢ December 1-2nd, Brussels

11. Upcoming events
2nd EU Macro - Regional Strategies Week, March 1-5th
BSC Meeting on Interreg Baltic Sea Programme, EUSBSR and S3, March 11 th
42nd Meeting of Helsinki Commission, March 17 th
European Maritime Day, May 20-21st

12. Any other business
Det var ingen saker under eventuelt

13. End of meeting
Møtet ble avsluttet 40 minutter på overtid.

Oslo/Lillehammer 02.03.21/Ann Irene Sæternes, referent

5

