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Oppsummering fra styremøte i BSSSC 10.6.21
Møtet ble gjennomført digitalt på Zoom
Deltakere
Rundt 30 personer deltok i møtet.
Fra Norge deltok Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken fylkeskommune/Østlandssamarbeidets
styremedlem i BSSSC, Jon Halvard Eide, Agder fylkeskommune/rapportør for transport og Ann
Irene Sæternes fra Østlandssamarbeidets sekretariat

1. Opening of the Board meeting
1.1. Opening of the meeting Mr. Mieczysław Struk, BSSSC Chairman
Styrets leder ønsket alle velkomne til nok et digitalt styremøte. Det ble sett på som positivt at en får til
å møtes til tross for at det ikke er mulig med fysiske møter. Struk ønsket spesielt velkommen til en
representant fra Bornholm, som deltar i møtet som observatør fra dansk side. I tillegg ble deltakerne
fra Østersjørådets sekretariat (CBSS) og generalsekretær i parlamentarikerkonferansen (BSPC) ønsket
velkomne.

1.2. Adoption of the agenda
Det var ingen merknader til agendaen. Denne ble dermed godkjent.

1.3. Adoption of the minutes from the Digital Board Meeting, February 24 th, 2021
Det var ingen merknader til referatet. Dette ble godkjent

2. Information from the BSSSC Secretariat
Styreleder Struk innledet med å informere om troika-møte gjennomført digitalt 20. mai. Etter
møtet er det foretatt justeringer i troikaen, der Schleswig-Holstein nå kommer inn istedenfor
Brandenburg. Nytt møte er planlagt før sommerferien.

2.1. Report on recent activities
Generalsekretær Marta Czarnecka- Gallas orienterte om aktiviteter og fokusområder i BSSSC
formannskapet siden sist møte. BSSSC har vært representert og presentert på møter i Nordlig
dimensjon og i prosjektet Umbrella 2.0 – der BSSSC er en av partnerne. Hun kom også inn på
arbeidet med den nye arbeidsgruppa for innovasjon og på ungdomsmedvirkningsbiten. Begge
temaene er egne saker på agendaen. BSSSC deltar i en prosjektsøknad til Swedish Institute ledet av
Østersjørådet med tittel «Climateloc». Det ble opplyst at prosjektet nå er godkjent og at kick-off
møte vil være i september 2021. BSSSC organiserer et webinar 15. juni med tema European Green
Deal, som del av Umbrella 2.0 prosjektet.

2.2. Report from the BSSSC Working Group on Innovation Transfer
Executive Secretary, Małgorzata Maria Klawiter-Piwowarska informerte om møter i den nye
arbeidsgruppa for innovasjon. Gruppa har gjennomført to møter og et webinar. Det to møtene har
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fokusert på henholdsvis kulturnæringer og felles makro-regionale løsninger i Østersjøregionen.
Arbeidsgruppa er en uformell plattform for fagfolk fra regionene som jobber med innovasjon.
Neste møte er planlagt til over sommeren. Vidzeme regionen i Latvia leder arbeidet i gruppa
sammen med sekretariatet i Gdansk.
Roger Ryberg tok ordet til saken og viste til den digitale workshopen, som ble gjennomført 26.
mai, der han deltok i et politisk panel. Han la vekt på behovet for å ha dialog om innovasjon og
entreprenørskap – spesielt knyttet til det å sikre og skape nye arbeidsplasser etter pandemien. Det
er bra at BSSSC fokuserer på dette, slik at vi kan lære av hverandre og finne partnere til prosjekter
i de nye EU-programmene for 2021-2027. Ryberg signaliserte at vi fra norsk side vil forsøke å finne
deltakere som kan inngå i BSSSCs arbeidsgruppe.

2.3. The proposal of BSSSC involvement in discussions connected the Conference to the
future of Europe
Regionen Brandenburg presenterte et forslag om involvering fra BSSSC side i prosessen rundt
Future of Europe konferansen. En politisk prosess med en arbeidsgruppe ble foreslått og et policy
paper som input til prosessen er tenkt som resultat. Endelig vedtak rundt policy paper tenkes
under desember-møtet i BSSSCs styre. Skåne tok ordet og la vekt på nødvendigheten av å aktivere
regionene i prosessen og at Future of Europe bør drøftes på hjemmebane i alle regionene.
Schleswig-Holstein støttet initiativet. Det samme gjorde Helsinki-Uusimaa regionen. Det ble
påpekt at en i tillegg til den politiske involveringen bør koble på ungdomsnettverket i prosessen. Et
fellesmøte mellom politikerne og ungdomsnettverket må legges inn i forslaget.
Roger Ryberg tok ordet til saken og gav sin støtte til forslaget fra Brandenburg. Han viste til
arbeidet under det norske formannskapet og til policy papiret som styret vedtok i desember 2017
bl.a. knyttet til diskusjonen om Future of Europe. Dette dokumentet ble sendt til EUkommisjonens president og andre mottakere i EU-systemet. Hovedpunktene i dette policy papiret
ble kort nevnt og Ryberg påpekte at disse fortsatt er høyst relevante – spesielt i lys av Covid-19
pandemien. Ungdomsmedvirkning var ett av temaene fra 2017, og Ryberg støttet forslag om å
involvere BSSSCs ungdomsnettverk i prosessen. Ryberg er også positiv til å delta i den politiske
arbeidsgruppa.

2.4. Report on Culture
Kaarina Williams and Stefan Musiolik, Schleswig-Holstein oppdaterte styret om arbeidet på
kulturfeltet og spesielt prosessen med Baltic Sea Cultural Cities and Regions prosjektet. Det ble
vist til brev fra BSSSC formannskapet til Østersjørådets utenriksministre vedrørende støtte til
prosjektet. Det er ventet et formelt svar på dette innom kort tid.

2.5. Report on Transport
Jon Halvard Eide, Agder fylkeskommune informerte om deltakelse på webinar om bærekraftig
transport 9. juni innenfor rammen av Interreg-prosjekt-plattformen BSR Access. Eide orienterte
her om BSSSCs rolle og arbeid innenfor transportområdet – inkl. støtte til prosjekter og som
plattform for politisk dialog og formidling av resultater. Videre nevnte Eide innspill til TEN-T
retningslinjene fra CPMRs kommisjoner i Østersjøen og Nordsjøen. De to CPMR-kommisjonene
planlegger et felles arrangement knyttet til TEN-T til høsten.

2.5. Report on preparation of Interreg BSR programme 2021-2027
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Matti Lipsanen, Häme orienterte om status for arbeidet med nytt Interreg Østersjøprogram –
herunder tentativ tidsplan for første utlysning.
Konklusjon: Styret takket for gode oppdateringer og rapporter. Det etableres en arbeidsgruppe med
politisk representasjon og med adm. støtte for å utvikle et innspill i Future of Europe prosessen.
Ungdomsnettverket i BSSSC trekkes med.

3. Report from Brussels Antenna
Paweł Rygalski, acting Director of the Pomorskie Regional EU Office informerte om følgende saker:
• EU Budget – Fit for 55 package and other green initiatives.
• European Green Deal – circular economy strategy and forest strategy
• Research and Innovation
• Conference on the Future of Europe – engagement of citizens in the dialog. Tool from CoR
to support the process.
• Public Consultations
• European Corona Pass
Konklusjon: Styret takket for god orientering. Presentasjonen vil bli gjort tilgjengelig etter møtet.

4. BSSSC Annual Conference 2021 in Kaliningrad
Generalsekretær Marta Czarnecka–Gallas innledet fra arbeidet programkomiteen og viste til utsendt
forslag. Det legges opp til fysisk konferanse, men med muligheter for å delta også digitalt (hybridformat). En «save-the-date» informasjon vil komme snart og Marta oppfordret alle til å dele denne
digitalt. En hybrid løsning vil bl.a. gjøre det mulig å tiltrekke seg sentrale innledere som ikke har
mulighet til å reise og delta fysisk.
Tittelen på konferanse i 2021 er: “Cooperation for a more sustainable Baltic Sea Region. New
opportunities ahead”. Østlandssamarbeidet har påtatt seg ansvar for å organisere og lede en
parallell sesjon om grønn mobilitet.
Liana Maximova fra Kaliningrad informerte om at de gjennomfører en anbudsrunde nå for å velge
lokasjon – inkl. nødvendig digital løsning for å kunne tilby en hybrid konferanse. Det jobbes med et
notat med praktisk informasjon – spesielt knyttet til grensepassering, visum og regler knyttet til
pandemien. Det ble påpekt at det er lav smitte i Kaliningrad nå og at det er få restriksjoner. Dag to
vil bestå av en utflukt for konferansedeltakerne til Curonian Spit https://visitkaliningrad.ru/en/entertainment/nature/the-curonian-spit26317403 med fokus på miljø og klima.
Konklusjon: Styret støtte forslag til opplegg og ser fram til å kunne møtes i Kaliningrad i oktober. Det ble
sett på som viktig å ha en digital kobling i tillegg, da fortsatt mye er uavklart angående pandemien og
reisemuligheter.

4.2. Division of tasks in preparation for the BSSSC AC 2021 resolution
Generalsekretær Marta Czarnecka–Gallas skisserte prosessen for arbeidet med konferanseresolusjonen. Rapportører og arrangører av parallelle sesjoner bes sende inn noen avsnitt tekst til
sekretariatet. Denne må reflektere tittelen på årets konferanse. Formannskapet vil ta ansvar for
mer generelle deler av resolusjonen. Frist er siste del av august. Det legges opp til en runde via
skriftlig prosedyre i løpet av september, slik at en har en omforent versjon til styremøtet i
Kaliningrad i forkant av årskonferansen.
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Konklusjon: Styret støttet forslag til opplegg for konferanseresolusjonen 2021

5. Youth involvement
Christopher Lucht (Brandenburg), BSSSC Youth Coordinator og ungdomsmedlemmene i styret Julia
Orluk og Venla Hatakka informerte om aktiviteter under våren 2021. Vårmøtet i BSSSCs
ungdomsnettverk ble gjennomført sist i mai – digitalt. I tillegg er det nå etablert en ungdomsplattform
for det løpende arbeidet. Her har to representanter fra ØstsamUng deltatt – en fra Viken og en fra
Vestfold og Telemark. De har hatt to møter i forkant av vårmøtet. Det legges opp til etablering av
regionale ungdoms-hubs – og for Østlandssamarbeidets del vil dette være knyttet til ØstsamUng.
Roger Ryberg tok ordet til saken og takket både Christopher og det to ungdomsrepresentantene
for flott arbeid. Han håpet at det vil være mulig å møtes i Kaliningrad og så fram til å samtale med
og høre på ungdommenes innspill under årskonferansen.
Konklusjon: Styret takket for god orientering og var veldig fornøyd med arbeidet. Ungdomsmedvirkning er
og blir viktig og BSSSC har som mål å være i front. Det er viktig å holde på engasjementet og få
ungdommene til å forplikte seg. Ungdomsnettverket vil bli koblet på arbeidet med Future of Europe.

6. EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
Ann Irene Sæternes orienterte om det pågående arbeidet med etablering av nye styringsgrupper
for politikk-områdene basert på nye retningslinjer vedtatt av den nasjonale koordinatorgruppa. Det
åpnes for deltakere fra nabo-landene (Norge og Russland spesielt) og også for organisasjoner som
BSSSC. Videre informerte Sæternes om årets forum som blir heldigitalt og gjennomføres med
mange arrangementer gjennom hele siste uka i september (27.9 – 1.10). Tre ulike plenumsmøter
gjennomføres henholdsvis 28., 29. og 30. september. Det er mulig å søke om å gjennomføre
tematiske seminarer. Frist for å melde sin interesse er satt til 18. juni. Til sist kom Sæternes inn på
det nye Interreg Østersjøprogrammet 2021-2027 og programmets prioritet for støtte til EUSBSR
governance. Det ble anbefalt at BSSSC forholder seg nøytral til ulike konsortier som vil søke om
rollen som Baltic Strategy Point. Dvs. ikke å utstede noe støttebrev til prosjektsøknader under
denne utlysningen. Dette ble også framhevet av styrets representanter fra Southwest Finland og
Helsinki-Uusimaa.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.

7. Cooperation with other BSR organizations
Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC)
Generalsekretær Bodo Bahr informerte om viktige saker på dagsorden for parlamentarikerne –
herunder tre digitale arrangement som ble gjennomført 31. mai. Det svenske formannskapet er
utvidet med ett år og en ekstra konferanse planlegges 12 – 14. juni 2022 i Stockholm. Årets møte
blir digitalt 30. august med et ungdomsmøte 28. august. 100 ungdommer har søkt om deltakelse på
ungdomsmøtet. 2-3 av ungdommene vil få muligheten til å presentere resultatet på
parlamentarikernes møte den 30.8. BSSSC’s formann Struck vil bli invitert til å holde innlegg. En
viktig sak for BSPC er å sikre en permanent finansiering av den felles ungdomsplattformen Baltic
Sea Region Youth Platfom, som til nå er finansiert som et Erasmus+ prosjekt. BSSSC er en av
partnerne. BSPC er også svært opptatt av å løse utfordringene med etterlatt ammunisjon fra
krigen på bunnen av Østersjøen. Dette kan bli en miljøbombe om den ikke løses.
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Council of Baltic Sea States (CBSS)
Nestleder i sekretariatet Bernd Hemingway orienterte fra utenriksministermøtet 1. juni. Møtet ble
avholdt digitalt under det litauiske formannskapet. Vilnius II deklarasjonen ble vedtatt - visjoner for
Østersjøen 2030. I tillegg ble sekretariatets handlingsplan for å imøtekomme visjonene godkjent.
Den norske utenriksministeren, Ine Eriksen Søreide, la vekt på ungdomsmedvirkning i sitt innlegg
med referanse til erfaringer fra Nordområdemeldingen i Norge. Det innkommende norske
formannskapet vil ha fokus på ungdomsplattformen, bærekraftig utvikling, grønn økonomi og
gjenopprettelse etter pandemien samt på sikkerhet og rettigheter for sårbare barn (children at
risk). I forkant av utenriksministermøtet ble det gjennomført et ungdomspanel. Ungdommene
utarbeidet et visjonsinnspill fra deres side og embetsmannskomiteen (CSO) vil inviterer til et
dialogmøte med ungdommene til høsten (under det norske formannskapet). Julia Orluk fra BSSSC
youth har deltatt i arbeidet.
Roger Ryberg tok ordet og informerte om at Østlandssamarbeidet har god kontakt med det
norske utenriksdepartementet i forbindelse med forberedelse av det norske formannskapet.
Østlandssamarbeidets sekretariat er med i en interdepartemental gruppe for formannskapet.
Ryberg tilbød seg å være en kobling mellom BSSSC og det norske formannskapet i CBSS.

Euroregion Baltic (ERB)
Leder for det internasjonale sekretariatet i ERB, Magda Leszczyna-Rzucidło, orienterte. Det
planlegges for et felles styremøte mellom BSSSC og ERB i Kaliningrad i oktober. Også ERB vil
jobbe inn mot Future of Europe konferansen – med fokus på regionenes utfordringer. ERB er
prosjektleder for Umbrella 2.0 prosjektet og takket BSSSC for godt samarbeid.
Konklusjon: Styret takket for gode orienteringer og la vekt på betydningen av tett dialog mellom
nasjonale organisasjoner og regionene via BSSSC. Dette er til gjensidig nytte og bidrar til bedre
samordning av aktiviteter og initiativ.

8. Next Board meetings 2021
•

•

6. oktober 2021 i Kaliningrad – knyttet til årskonferansen
1.- 2. desember i Brussel

9. Upcoming events
•
•
•
•
•
•

June, 23rd - 24th, European Research and Innovation Days
August, 28th, Baltic Sea Parliamentary Youth Forum 2021
August, 30th, Baltic Sea Parliamentary Conference 2021
October, 4 -5th, BSSSC Youth Event
October, 7 - 8th, BSSSC Annual Conference in Kaliningrad
October, 25 -29th, EU Sustainable Energy Week

10. AOB
Stefan Musiolik orienterte om at Schleswig-Holstein nå har et økende fokus på og interesse
knyttet til Østersjøsamarbeidet. I den forbindelse planlegges det for Østersjøkonferanse i Lübeck
17 og 18. februar 2022. Både Marshall Struk og Roger Ryberg vil bli invitert – som medlemmer av
BSSSC’s troika.

End of meeting kl. 15:00
Oslo/Lillehammer 18.06.21/Ann Irene Sæternes, referent
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