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1. Innledning/bakgrunn
Etter en prosess i kontaktutvalget takket 
Østlandssamarbeidet ja til å påta seg ledelsen og 
sekretariat for BSSSC i en 2 års periode. Forespørselen 
fra det sittende formannskap i Region Skåne, Sverige 
(2004 – 2006) ble endelig behandlet i kontaktutvalget 
3. mars 2006 (jfr. sak 03/06). I kontaktutvalgets møte 9. 
juni samme år ble utkast til fokusområder og 
handlingsplan for formannskapsperioden presentert 
og fikk utvalgets støtte (jfr. notat 09/06). 

Leder av kontaktutvalget Arne Øren (daværende fylke-
sordfører i Østfold) tok over som ny formann i forbind-
else med BSSSCs årskonferanse i Kiel i september 2006. 

2. Det norske formannskapet - 
  fokusområder og prioriteter  

Normalt skulle formannskapet vare fram til og med 
årskonferansen i Kaunas i september 2008, men etter 
forespørsel fra Hamburg (innkommende formannskap) 
ble vår periode forlenget ut 2008. 

To medarbeidere har vært engasjert i Østlandssamar-
beidets sekretariat for å arbeide full tid med BSSSC 
– Greta Juul og Juri Tomilov. Som Brussel antenne en-
gasjerte vi den avtroppende leder for Hansa-kontoret i 
Brussel (til Schleswig-Holstein og Hamburg) – Günther 
Schulz. Han fikk kontor i Osloregionens Europakontor 
og har vært en meget viktig brikke for oss (som ”uten-
forland” i EU og uten tilstrekkelige kontakter og basis 
for vårt arbeid opp mot EUs institusjoner). 

Den første handlingsplanen for formannskapet ble 
lagt fram på BSSSCs styremøte i Brussel i nov. 2006. 
Følgende punkt ble understreket som viktige for det 
norske formannskapet
•	 Fortsette	å	promovere	Østersjøregionenes		
 interesser overfor nasjonale myndigheter, EU  
 institusjoner mv. i nært samarbeid med andre  
 organisasjoner 
•	 Videreutvikle	BSSSC	som	en	viktig	og	synlig		
 aktør i Østersjøsamarbeidet
•	 Styrke	samarbeidet	med	russiske	regioner
•	 Bidra	til	utvikling	og	styrking	av	ungdoms	
 medvirkning i BSSSC og være en plattform for  
 ungdomssamarbeid 

For å ta fatt i dette la vi opp til en møterunde med 
alle	de	nasjonale	plattformene	rundt	Østersjøen.	Vi	 la	
spesielt vekt på å få med oss igjen russiske og latviske 
regioner. Møter ble gjennomført både i St.Petersburg, 
i Kaliningrad og i Riga – og i løpet av perioden janu-
ar – august 2007 gjennomførte vi samtaler i alle de ni 
landene. Et sentralt tema i møtene var å drøfte BSSSCs 
fokus, arbeidsform og prioriterte områder med repre-
sentanter for regionene i de ulike Østersjølandene. Et 
viktig budskap vi fikk med oss hjem var ønske om mer 
konkrete aktiviteter! 

Parallelt med denne runden gjennomførte vi samtaler 
med andre organisasjoner, som Østersjørådet (CBSS), 
Helcom (Helsinki Commission), Baltic 21, NDPHS 
(Northern Dimension Partnership in Public Health and 
Social Well-being) og BDF (Baltic Development Forum). 
I tillegg deltok på generalforsamlingene til de andre 
organisasjonene for lokale- og regionale myndigheter 
rundt Østersjøen – UBC (Union of Baltic Cities), B7 
Island Network (de 7 store øyene) og BSC (Baltic Sea 
Commission – CPMRs Østersjøkommisjon). 

Regionen	 Vest-Pommern	 i	 Polen	 har	 ivaretatt	 rollen	
som ungdomskoordinator, men vi har også støttet opp 
om dette fra formannskapets side – bl.a gjennom 
prosjektmidler fra EU programmet ”Aktiv Ungdom”.  
Eva	Almhjell,	Vestfold	fylkeskommune	har	gjort	en	flott	
jobb som koordinator på norsk side (på vegne av 
Østlandssamarbeidet). 

Prioriterte politikkområder i arbeidsplanen for 
formannskapsperioden 2006 – 2008 har vært: 
1. Transport og infrastruktur  
2. Maritim politikk 
3. Bærekraftig utvikling med fokus på 
- Støtte til Helcoms arbeid og til Baltic 21
- Energi og klima
- Folkehelse og livskvalitet
4. Sivil sikkerhet med fokus på trafficking 
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BSSSC utnytter sitt fortrinn som en åpen politisk net-
tverksorganisasjon (ingen medlemsavgift) til å tilby 
en plattform for samarbeid med andre organisasjoner 
på lokalt og regionalt nivå. Både UBC (Union of Baltic 
Cities), Baltic Sea Commission-CPMR og Baltic 7 Island 
Network har nå en plass hver i BSSSCs styre. 
Østersjørådets sekretariat har observatør status og 
deltar nå på alle styremøter. 

Arbeidsplanen bygget på en kontinuitet av BSSSCs 
arbeidsområder, noen nye prioriteringer og på 
Østersjørådets (CBSS) fokusområder og arbeid – både 
under det svenske formannskapet i 2006/2007 og det 
latviske	 formannskapet	 i	 2007/2008.	Vi	 har	 gjennom	
hele vår formannskapsperiode hatt et nært og godt 
samarbeid med Østersjørådet – både de to nevnte 
formannskapene og det danske for 2008/ 2009 - samt 
med sekretariatet i Stockholm og norsk UD (medlem i 
komiteen av seniormedarbeidere – CBSS/CSO). 
www.cbss.st

3. Tilbakeblikk på formannskapsperioden
I løpet av våre to år som formannskap har vi fått til 
en konsolidering av BSSSC – der de ulike regionene/
nasjonale plattformene i større grad er engasjerte og 
aktive.	Ved	utgangen	av	perioden	ser	vi	klart	at	styre-
medlemmene i BSSSC og deres regioner deltar på 
arenaen, stiller opp og tar ansvar. Det at Hamburg nå 
har tatt over formannskapet er i seg selv et godt signal. 
Vi	har	i	tillegg	for	første	gang	fått	en	”troika”	(utgående,	

sittende og innkommende formannskap i BSSSC). Re-
gionen	Vest-Pommern,	Polen	vil	overta	 formann-ska-
pet for 2010 – 2012, og med dette har BSSSC fått en 
langsiktighet i formannskapet som organisasjonen 
ikke har hatt tidligere. Årskonferansen i 2009 er i
trygge hender i DK (Region Sjælland) og for 2010 
jobbes det nå aktivt i Estland (Tallinn).

Styremøte i BSSSC, Gardermoen mai 2007       Foto: Østlandssamarbeidet

Sterkere samarbeid med Russland
St.Petersburg og Kaliningrad regioner i Russland er 
kommet	 inn	 i	 styret	 igjen.	 Vi	 gjennomførte	 bl.a.	 et	
styremøte i St.Petersburg i mai 2008 og har deltatt 
på arrangement i Russland som Baltic Sea Day og en 
større prosjektkonferanse innenfor rammen av Inter-
reg Østersjøen. Hviterussiske regioner ønsker seg inn 
i BSSSC og har tatt kontakt med formannskapet via 
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Transport og infrastruktur
Skåne har videreført sitt arbeid på transport. Et prosjekt 
er etablert – TransBaltic – der Østlandssamarbeidet er 
med som partner sammen med 5 av fylkeskommunene 
i ØS. Prosjektet satser på å fremme ny søknad til Interreg 
IV	B	programmet	i	Østersjøen	i	mars	2009.	BSSSC	støtter	
prosjektet som assosiert partner. Prosjektet fokuserer 
på viktig strategisk arbeid som kan bli sentralt i forhold 
til EUs Østersjøstrategi og tema tilgjengelighet. 

Maritim politikk
BSSSC sendte i desember 2007 innspill til EUs Blåbok 
om maritim politikk. Det har pågått et kontinuerlig 
arbeid med å oppfylle punktene i deklarasjonen fra 
årskonferansen i Kiel 2006. BSSSC har arbeidet opp mot 
Østersjørådet for å få dem til å ta en større rolle – som 

koordinator (opprette task force). Arne Øren fikk 
mulighet til å underbygge dette på utenriksminister-
møtet i Malmø i juni 2007. Schleswig-Holstein sitter i 
førersetet	og	Oslo,	Telemark	og	Vestfold	er	medlemmer	
av BSSSCs ad hoc arbeidsgruppe for maritim politikk. 

Energi og klima
Etter årskonferansen i Turku 2007, som hadde fokus på 
bærekraftig energi og klimatrusselen, tok BSSSC initia-
tiv til etablering av en felles energi og klimaplattform i 
Østersjøen. Ideen bak plattformen var å bidra til bedre 
samordning, ressursutnyttelse og hjelp til å tale med en 
stemme i klima og energipolitikken. En første sondering 
ble gjort i oktober 2007, og plattformen ble formelt 
etablert i februar 2008 i København. Fire møter er 

Ungdomsseminar i Kaunas, september 2008          Foto: Tone Stenbek, Østfold fylkeskommune

nasjonale myndigheter (UD). Styret besluttet i Tallinn 
i nov. 2008 at regioner i Hviterussland kan delta som 
observatører. 

Ungdomsmedvirkning har stått i fokus
Ungdomsrepresentantene har gått fra å være 
observatører til å bli fullverdige styremedlemmer – 2 
stk. fra høsten 2007. Dette har gitt et veldig bra signal 
til	ungdomsnettverket.	Vi	 skaffet	 til	 veie	økonomiske	
midler til arbeidet fra EUs Aktiv Ungdom program 
(200.000,- NOK), og vi har vært partnere i søknader til 
Aktiv	Ungdom	fra	Cecis	regionen	i	Latvia	og	Vest-

Pommern i Polen. Tre ungdomssamlinger er gjennom-
ført pr år. 8 – 10 ungdom fra fylkeskommunene i 
Østlandssamarbeidet har deltatt på hver samling. Det 
har vært et stort engasjement i ungdomsnettverket 
og arbeidsgruppa for ungdomspolitikk i hele perioden 
og	Vestfold	 og	 Oppland	 har	 vært	 ØS	 representanter	
her. Fra medio september 2008 har Akershus overtatt 
stafett-pinnen	fra	Vestfold.	Ungdommen	har	bl.a.	laget	
eget innspill til EUs Østersjøstrategi og en ungdoms-
konferanse knyttet til strategiprosessen ble gjennom-
ført i Hamburg 3 – 4. februar 2009 i et samarbeid 
mellom BSSSC (Hamburg) og EU-kommisjonen (initiert 
av det norske formannskapet i oktober 2008). 
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gjennomført i 2008 og 10 organisasjoner er med ved 
utgangen av 2008. BDF har vært en viktig partner for 
BSSSC i koordineringen og ledelsen av plattformen. 

Plattformen har i 2008 bidratt til utarbeidelse av en 

Møte i energi og klimaplattformen i København, februar 2008
Foto: David Hunt, B7

regional analyse for energi og klima med scenarioer, 
spilt	 inn	 flagskip-prosjekt	 til	 EUs	Østersjøstrategi,	 gitt	
innspill til BASREC ministermøtet i februar 2009 (energi-
ministrene i Østersjølandene), sendt et statement til 
FNs klimamøte i Poznan (COP 14), bidratt til gjennom-
føring av parallelle sesjoner under BSSSCs 
årskonferanse og BDF Summit 2008 samt til 
erfaringsutveksling og gjensidig informasjon.

BSSSC ble opptatt 
som medlem av NDPHS 
sommeren 2007. Dette er 
ett av partnerskapene innen-
for den Nordlige 
dimensjon. EU-landene, Norge, Island og Russland 
samt Canada er medlemmer. Ekspertgrupper, kobling 
av prosjektideer og finansieringsmekanismer, en 
prosjekt-pipeline, med mer er viktige element i part-
nerskapet. BSSSCs medlemskap åpner for at regionale 
myndigheter/aktører rundt Østersjøen kan utnytte 
partnerskapet og de ulike delene av dette. Østfold 
og arbeidet med HEPRO-prosjektet under Interreg 
Østersjøprogrammet (folkehelse) er koblet inn mot 
partnerskapet og spesielt en ekspertgruppe som job-
ber med ungdom og helse (SIHLWA). www.ndphs.org
 
Samarbeid med EUs institusjoner
•	 Deklarasjon	om	samarbeid	med	EUs	
 regionkomité (CoR) – første avtale signert i 
 februar 2007 (for 2007-2008) og ny avtale 
 signert i desember 2008 (for 2008 – 2011). 
•	 Bidratt	til	etablering	av	en	Østersjøgruppe	i	
 CoR – ledet av BSSSCs styremedlem (Uno  
 Aldregren, Skåne – BSSSC formann 
 2004 - 2006)
•	 Dialog	og	samarbeid	med	EU-kommisjonens		
 DG Regio, DG Mare og DG Relex 
•	 Møte	med	Europaparlamentets	
 Østersjøgruppe
•	 Politiske	papirer	som	innspill	til	EUs	arbeid	på		
 maritim politikk, framtidig regionalpolitikk,  
 klima og EUs Østersjøstrategi – i samarbeid  
 med andre organisasjoner. 

Folkehelse og livskvalitet

Samarbeidet med EUs Regionkomité og med EU-kom-
misjonens DGer – Regio, Mare og Relex har gitt Østland-
ssamarbeidet gode muligheter til å profilere BSSSC og 
fremme våre synspunkt. Det har vært en nyttig erfaring 
for oss som ”utenforland” i EU å kunne ha tilgang til EUs 
institusjoner på vegne av regionene rundt Østersjøen – 
fra 8 medlemsland og 2 ikke medlemmer. 

Med bakgrunn i deklarasjonen om samarbeid mellom 
CoR og BSSSC kunne Arne Øren delta på plenums-
møtene	i	CoR.	Ved	3	anledninger	har	BSSSC	deltatt	aktivt	
i den strukturelle dialogen med EU-kommisjonærer – en 
om	flexicurity	(den	nordiske	velferdsmodellen)	med	
kommisjonær Spidla, en om bærekraftig energi med 
kommisjonær Piebalgs og en om regionenes rolle i 
forhold til EUs arbeid over eksterne grenser med 
kommisjonær Ferrero-Waldner. 

I tilknytning til arbeidet med EUs Østersjøstrategi har vi 
jobbet	systematisk	og	godt.	Vi	gjennomførte	et	av	fire	
rundebord i nært samarbeid med DG Regio i forbind-
else med årskonferansen i Kaunas, og vi har koordinert 
arbeidet med et felles innspill for 6 organisasjoner til 
strategien	–	inkl.	forslag	til	13	flagskip-prosjekt	
(koordinert av styremedlem fra Danske Regioner). 
Innspillet ble overlevert til regionalkommisær Danuta 
Hübner 01.12.08 i København. På vårt initiativ ble det 
arrangert en ungdomskonferanse i Hamburg 3. og 4. 
februar 2009 for å gi ungdom i regionen mulighet til å 
komme med konkrete innspill til EU-strategien.  
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Selve konferansen ble planlagt og gjennomført av 
Hamburg/Hansakontoret. 
  
BSSSC påtok seg også en oppgave for styringsgruppa 
for den Nordlige dimensjon (ND). En undersøkelse 
rundt det regionale samarbeidet i Østersjø-/
Barentsregionen er gjennomført. Utgangspunktet har 
vært å få en regional dimensjon etablert innenfor 
rammen av den Nordlige dimensjon. Oppdraget har 
vært gjennomført i nær kontakt med DG Relex og CoR 
og ikke minst med norsk UD. Sluttrapport og 
anbefalinger vil bli overbrakt til styringsgruppa for ND i 
møte 5. mars 2009 i Oslo. 

Videre	er	innspill	gitt	i	høring	for	ny	regionalpolitikk	fra	
2014 samt til EUs grønnbok om klima (sammen med 
Østersjø- og Nordsjøkommisjonen). Grunnlag ble også 
lagt for et innspill knyttet til grønnboka om territoriell 
samhørighet (gjennomføres av Hamburg). 

Arrangement i perioden
I formannskapsperioden har vi gjennomført ni 
styremøter i samarbeid med ulike vertsregioner. To av 
disse har vært avholdt i kant med BSSSCs årskonfer-
anser. I tillegg har vi bidratt til gjennomføring av seks 
ulike fagseminar i kant med styremøtene. 
-  Seminar om trafficking (menneskehandel) i Kaunas,
    LT i mars 2007 bl.a. m/deltakelse fra ROSA 
   prosjektet i Oslo. 

- Seminar om folkehelse på Gardermoen, NO i mai
  2007 bl.a. m/deltakelse fra folkehelsepro-
   grammet i Østfold/Interreg-prosjektet HEPRO, fra
   Hedmark fylkeskommune og tema ”Sukkerkrigen”
	 		og	fra	fylkeselevrådet	i	Vestfold/Vestfold	
   fylkeskommune i tilknytning til fokus på 
  helsesøsterordningen i videregående skole 
  (Target Health). 

- Seminar om bærekraftig energi i Gdansk, PL i 
  november 2007 bl.a.  m/ OREEC (Oslo Renewable 
  Energy and Environment Cluster) 

-	 	Seminar	om	VASAB	(Visions	and	Strategies	for	the	
  Baltic Sea Region) samt om regionalisering i Latvia
  i Riga, LA i februar 2008. 

-  Seminar om tolleranse og interkulturell dialog i 
  St.Petersburg, RUS bl.a. m/deltakelse fra Oslo 
	 	 kommune	og	Vestfold	fylkeskommune.	

-  Seminar om EUs Østersjøstrategi i Tallinn, EST i 
  november 2008

I perioden har formannskapet hatt en aktiv rolle i 
planlegging og gjennomføring av to årskonferanser. 
Årskonferansen i Turku, Finland i 2007 hadde fokus 
på bærekraftig energi og klimatrusselen. Ingeborg 
Gjærum fra Natur og Ungdom, Pål Frisvold fra Bellonas 
Brusselkontor og tidligere fylkesordfører i Buskerud Tor 
Ottar Karlsen bidro med viktige innlegg fra norsk side.  

Fra signering av samarbeidsavtale med EUs regionkomité og offisiell 
åpning av Brussel-kontoret i februar 2007
Foto: Tone Stenbek, Østfold fylkeskommune

Foto: Østlandssamarbeidet
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Årskonferansen i Kaunas, Litauen i 2008 hadde fokus på 
regionenes bidrag til arbeidet med EUs Østesjøstrategi, 
og ble gjennomført i nært samarbeid med EU-kommis-
jonens generaldirektorat for regionalpolitikk og EUs 
regionkomité. Ett av fire rundebord knyttet til arbeidet 
med strategien ble gjennomført som en del av BSSSCs 
årskonferanse. Dette førte til betydelig interesse og en 
deltakelse på vel 450 personer. 

Ivar	Petter	Grøtte	fra	Vestlandsforskning	og	
Toril Roscher-Nielsen fra Helse- og omsorgsdeparte-
mentet gav viktige bidrag fra norsk side. 

I tilknytning til begge årskonferansene ble det arrang-
ert	partnersøkevent	for	Interreg	IV	B	Østersjøprogram-
met. Dette gav muligheter for ekstra stimuli til prosjek-
tutvikling og partnerskap. Samarbeidet med 
Østersjøprogrammet videreføres nå som en fast del av 
BSSSCs årskonferanser. 

I perioden er det gjennomført sju ungdoms-
seminar/møter; I Szczecin, PL i november 2006, på 
Lillehammer, NO i mars 2007, i Gdansk, PL i mai 2007, i 
Turku, FI i september 2007 (i kant med årskonferansen), 
i Oslo, NO i januar 2008, i Cecis, LA i mai/juni 2008 og i 
Kaunas, LT i september 2008 (i kant med 
årskonferansen)

Samarbeid med Assembly of European Regions 
(AER)
BSSSC er organisatorisk medlem av AER (Assembly of 
European Regions) og styrets leder har møte og talerett 
i byrået i AER. I perioden har det norske formannskapet 
deltatt på fem byråmøter og informert om Østersjøsa-
marbeidet og BSSSC. I tillegg har fylkesordfører i Østfold 
Ole Haabeth representert BSSSC i ett møte (i Wroclaw, 
PL i juni 2008). AER v/komitéleder Håkan Sandgren 
(komité 1) og en representant fra sekretariatet deltok 
på BSSSCs styremøte i Kaunas i september 2008. 

Østfold fylkeskommune                   Foto: Tone Stenbek

Partnersøk Interreg IV B Østersjøprogrammet under 
årkonferansen i Turku, september 2007
Foto: Tone Stenbek, Østfold fylkeskommune

Ungdomsseminar Kaunas, september 2008    
Foto: Tone Stenbek, Østfold fylkeskommune

Arne Øren informerer byrået i AER om resultat fra årskonferansen 
i Kaunas 2008
Foto: Assembly of European Regions
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•	 Synlighet	som	en	seriøs	og	aktiv	aktør	i		
 Østersjøsamarbeidet – både i forhold til andre  
 regioner, andre organisasjoner, EUs institu- 
 sjoner og norske myndigheter (UD og KRD) 
•	 Nettverk	og	samarbeidsarenaer	for	framtidig		
 innsats – politisk og prosjektrettet
•	 Kunnskap,	kompetanse	og	erfaring
•	 Goodwill	og	tillitt	ute

ØS har bidratt til at BSSSC nå er mye mer synlig enn 
tidligere og nevnes av mange som en viktig aktør. Det 
er god oppslutning om styremøtene og regionene tar 
ansvar og er aktive. Andre organisasjoner deltar på 
BSSSC-arenaene (i styret og årskonferansene) og samar-
beider om politiske innspill til nasjonale myndigheter 
og EU institusjoner. Deklarasjonen med CoR er utvidet 
med de tre andre lokale/regionale organisasjoner et-
ter ØS ønske. CoR er blitt en viktig samarbeidspartner 
for BSSSC. De andre Østersjø-organisasjonene ønsker 
å fortsette det nære samarbeidet med BSSSC og har 
bedt ØS sikre dette i forhold til det nye formannskapet 
i Hamburg.

Østersjøprogrammet har de siste to årene kjørt 
partnersøkforum på BSSSCs årskonferanser. Dette vil 
de gjerne fortsette med – og ser på det som en 
tradisjon som vil bli videreført i 2009-2010 (andre org. 
har meldt sin interesse, men programmet holder på 
samarbeidet med BSSSC). 

4. Hva har ØS oppnådd gjennom to år 
   med BSSSC formannskap?

Fine tilbakemeldinger er mottatt fra EUs DGer i 
forbindelse med våre aktiviteter til Østersjøstrategien. 
En god profil er også etablert innenfor rammen av 
Nordlig dimensjon (ND) – mot EUs DG Relex og i 
samarbeid med CoR (BSSSC er også CoRs stemme opp 
mot styringsgruppa hva angår regional dimensjon i 
ND). 

Norske myndigheter v/UD og KRD har også signalisert 
at de har sett vårt formannskap som viktig og en god 
markedsføring av Norge. 

Østlandssamarbeidet har fått betydelige nettverk og 
samarbeidsarenaer	 som	 vi	 kan	 høste	 av	 framover.	 Vi	
vil bli lyttet til og tatt i mot. Gode nettverk kan også 
brukes aktivt i forhold til prosjektarbeid innenfor EU/
EØS-programmer. 

Formannskapet har gitt oss unik kunnskap og erfaring 
i forhold til å jobbe på den europeiske arenaen og inn 
mot EU spesielt (som vi normalt ikke har så mye erfa-
ringer med fra norsk side). Sekretariatet i ØS vil ivareta 
denne oppgaven spesielt og ØS medlemmer vil kunne 
bruke og høste fra BSSSC formannskapet framover. 
Oppland fylkeskommune har sikret seg en av medar-
beiderne fra BSSSC sekretariatet som internasjonal 
rådgiver (Greta Juul). Goodwill og tillitt er viktig i euro-
papolitisk samarbeid og vil gi ØS en god plattform for 
videre arbeid i Østersjøen og i Europa sammenheng. 

Noen tilbakemeldinger
BSSSC har under det norske formandsskab udviklet sig til at være en af de mest betydningsfulde 
samarbejdsorganisationer for regionerne omkring Østersøen. 

Specielt er der grund til at fremhæve, det etablerede samarbejde med EU´s Regionsudvalg. Dette samarbejde 
kommer bl.a. til udtryk ved, at BSSSC deltager i de væsentligste konsultationer, som Regionsudvalget  har med 
regionale myndigheder i EU. Men også ved, at BSSSC´s årlige konference 2008, der holdes i Kaunas, foregår i 
samarbejde med Regionsudvalget.

Der er for mig ingen tvivl om, at formandens og sekretariatets engagerede samarbejdslinie er 
hovedårsagen til, at BSSSC er blevet mødestedet for en række af de mest betydningsfulde 
samarbejdsorganisationer i Østersøområdet.

Det har skabt et godt fundament for et regionalt indspil til den Strategi for Østersøområdet, som EU er i gang 
med at udarbejde. En af de store opgaver i den henseende er at sikre, at EU´s strategi for området omfatter alle 
lande rundt om Østersøen og ikke kun bliver en strategi for EU´s medlemslande. 

Med venlig hilsen 
Knud Andersen, BSSSC Styremedlem, Danske Regioner
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All I would like to say is 
Merry christmas, happy 2009, thank you and all Bsssc team For Your Wonderful Cooperation Over Last Years 
!!!
Yours truly and with my warmest personal feelings&wishes,
Tonu

Tonu Karu, Representative of Tallinn at the European Union

Congratulation, it was really yours Norwegians very successful BSSSC Chairmanship term. Hope this 
practice is going to be continued within the next coming years. 
  
All the best,
Adam J. Galczynski

Ministry of Agriculture
Warsaw, Poland

Thank YOU for great cooperation. Have long and relaxing holidays and a successful 2009!
UllaR

Ulla Ropponen, EU Commission, DG Regio

Dear Arne, Inge, Ann Irene, Günther, Juri and Greta,
Thank you very much for your e-mail and your highly appreciated work during the Norwegian BSSSC Chair-man-
ship. The few events I participated in were a real pleasure and gave me some valuable input and thoughts, beside 
the extremely important networking. I wish you all the best for your “life after BSSSC” (is there any?) and hope to 
stay in touch with you.

Kind regards,
Philipp Schwartz
Interreg	IV	A	Central	Baltic	Programme
(sekretariatet i Østersjørådet fram til okt. 2007)

I am sorry I could not attend the meeting in Tallinn and thank the Norwegian BSSSC Chairmanship & Secretariat. 
It is no secret that I think you have all done a brilliant job in developing the BSSSC both at the political and at the 
administrative levels. Good leadership with excellent support.
David

David Hunt
B7 & Regional Development
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•	 Deltakelse	i	BSSSCs	”troika”	sammen	med	
	 Hamburg	og	Vestpommern	–	kontinuitet	(2009)
•	 Fortsette	arbeidet	i	styret	v/Kjetil	Lundemoen
•	 Ivareta	rollen	som	BSSSCs	rapporteur	i	
 samarbeidsplattformen for klima og energi
•	 Presentere	resultat	fra	spørreundersøkelsen	og	
 anbefalinger for styringsgruppa for Nordlig 
 dimensjon. Ta ansvar for videre oppfølging 
 i 2009 i nært samarbeid med EUs regionkomité  
 og BSSSC formannskapet i Hamburg
•	 Sluttføre	oppdraget	for	styringsgruppa	for		 	
 Nordlig dimensjon – presentere resultat fra 
 spørreundersøkelsen og anbefalinger

5. Veien videre

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon der alle regioner (fylker, amt, län, delstater, regioner osv) i 
Østersjøområdet har mulighet til å delta. Det vil si rundt 130 regionale myndigheter i Norge, Danmark, Sverige, 
Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Russland og Tyskland. BSSSC har nær kontakt til Østersjørådet, som er 
den nasjonale samarbeidsorganisasjonen (bestående av landenes utenriksministere). BSSSC ble etablert i 1993 
i Stavanger etter initiativ fra bl.a. den norske utenriksminister på det tidspunkt og Rogaland fylkeskommune. 
Organisasjonen skal ivareta regionenes interesser overfor nasjonale myndigheter i de ulike landene og overfor 
EU-systemet. Regioner i Hviterussland har observatørstatus i BSSSC.
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•	 Ivareta	rollen	som	rapporteur	i	forhold	til	
	 Interreg	IV	B	Østersjøprogrammet
•	 Aktiv	deltakelse	i	ungdomsnettverket	og	i	
 arbeidsgruppa for ungdomspolitikk
•	 Følge	opp	maritime	politikk	gruppa	
•	 Utnytte	mulighetene	innenfor	NDPHS
•	 Stimulere	til	deltakelse	i	prosjekt	innenfor	
	 Interreg	IV	B	Østersjøprogrammet	og	EØS-
 midlene fra 2009
•	 Ta	ansvar	for	å	gjennomføre	BSSSCs	års-
 konferanse i 2012 (eller 2011). 

Østlandssamarbeidet vil fortsatt delta i BSSSC og følge opp arbeidet rettet mot Østersjø-regionen. 
Viktige	oppgaver	vil	være:	

Styret i BSSSC, sept. 2008 i Kaunas            Foto: Tone Stenbek


