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1. Innledning/bakgrunn 

Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) gjennomfører en årlig konferanse som 

går på omgang mellom de ti landene i Østersjøsamarbeidet. BSSSCs årskonferanse i 2002 ble 

gjennomført i Norge (Lillehammer) med Østlandssamarbeidet som vertskap og Norge stod 

igjen for tur i 2012.  

 

Østlandssamarbeidet besluttet å takke ja til å påta seg vertskap for BSSSCs årskonferanse i 

2012 høsten 2009 (jfr. vedtak i kontaktutvalget 09.10.09 sak 28/09). Vedtaket ble meddelt 

styret i BSSSC i november samme år. En egen konferansekomité ble nedsatt i kontakt-

utvalgets møte 29.10.10 (sak 30/10) og arbeidet kom i gang i desember samme år.  

 

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) takket ja til å være vertskap for Interreg IV B 

Østersjøprogrammets konferanse i 2012 og de to konferansene ble besluttet arrangert som ett 

prosjekt (back-to-back).  

 

Etter et offentlig anbud ble konferansene lagt til Thon Hotel Arena på Lillestrøm i perioden 

16. – 20. september 2012. Budsjett for konferansene ble vedtatt i kontaktutvalgets møte 

10.06.11 (jfr. sak 21/11).  

 

Utvalgets vedtak: 

1. Kontaktutvalget tar til orientering status for arbeidet med BSSSCs årskonferanse i 

2012 og programkonferansen for Interreg Østersjøprogrammet. 

 

2. Kontaktutvalget gir sin tilslutning til foreløpig budsjettforslag, med en budsjettramme 

for de angitte fellesaktiviteter på inntil 3,6  mill kroner. Østlandssamarbeidets andel 

av felles budsjett - foreløpig anslått til ca 2,1  mill kroner - dekkes over ordinært 

budsjett i 2011 og 2012, samt ved bruk av fond (tidligere udisponerte midler).  

 

KRD forutsettes å dekke sin forholdsmessige andel av kostnadene ved konferansene i 

henhold til budsjett og finansieringsplan.  

 

3. Kontaktutvalget utpeker Roger Ryberg som representant for Østlandssamarbeidet 

under BSSSCs årskonferanse i Szczecin i oktober 2011. 

 

Prosjektet har bestått av tre deler:  

 Ungdomskonferansen GREEN 16. – 17. september 

 BSSSCs årskonferanse 17. – 19. september 

 Programkonferansen for Østersjøprogrammet 19. – 20. september  

 

BSSSCs årskonferanse 2012 (den 20 i rekken) satte fokus på bærekraftig utvikling i 

Østersjøregionen (en viktig pilar i EUs Østersjøstrategi) med spesielt fokus på innovasjon 

innen grønn energi og rent vann. Som tittel på konferansen ble valgt: 

”From economic crises to opportunities and actions. Baltic Sea Regions 

promoting green innovation in energy and water” 
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2. Organisering 

En konferansekomité ledet av daværende fylkesvaraordfører i Vestfold, Tom E.B. Holthe 

(medlem i styre i BSSSC) ble konstituert 20. desember 2010. Komiteen har bestått av 

følgende medlemmer:  

Tom E.B. Holthe, Vestfold (leder) 

Arve Høiberg, Vestfold (varamedlem til styret i BSSSC) 

Gunn Marit Helgesen, Telemark (leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg) (nestleder) 

Arne Øren, Østfold (tidligere styreformann i BSSSC) 

Odd Godal, KRD 

 

Etter valget høsten 2011 gikk Tom E.B. Holthe ut av komiteen og Gunn Marit Helgesen 

overtok som leder. Komiteen ble på nyåret 2012 supplert med Roger Ryberg, Buskerud 

(styremedlem i BSSSC) og Lasse Lehre, Oppland (vara til styret i BSSSC).  

Prosjektleder og sekretær for konferansekomiteen har vært Ann Irene Sæternes fra 

Østlandssamarbeidets sekretariat. 

 

Konferansekomiteen har gjennomført 7 møter i perioden. Styret i BSSSC er holdt løpende 

oppdatert. I forbindelse med programkonferansen for Østersjøprogrammet har det vært god og 

løpende kontakt med sekretariatet i Rostock.  

 

3. Konferansearrangør engasjert 

Til å bistå med påmelding og gjennomføring av konferansene ble det besluttet å engasjere et 

konferanseselskap. En anbudsrunde ut til fire tilbydere ble gjennomført våren 2011 og firmaet 

Fjell og Fjord Konferanser ble engasjert i prosjektet. Fjell og Fjord konferanser har hatt 

ansvar for all registrering, kontakt med hotellet angående overnatting, møterom og måltid, 

kontakt til teknikere og fotograf samt for fakturering og regnskap.  

 

Samarbeidet med Fjell og Fjord konferanser har vært meget bra og arbeidet er gjennomført på 

en positiv og serviceminded måte. Selve gjennomføringen 16. – 20.09 gikk på skinner!  

  

4. Profilering og informasjon 

Logo og profileringsmateriell for konferansene på Lillestrøm ble utarbeidet med basis i logo 

og materiell fra prosjektet ”Hafengeburtstag Hamburg 2011”. Et invitasjonskort ble produsert 

for distribusjon under BSSSCs årskonferanse i Szczecin i oktober 2011. I tillegg ble det laget 

plakater og to roll-ups. En profileringsfilm fra regionen ble klippet samme basert på 

fylkeskommunenes videoer fra Hafengeburtstag og vist under Szczecin-konferansen i 

forbindelse med kunngjøring av 2012 konferansen. Videoen ble også lagt på egen 

konferanseside på nettet – opprettet høsten 2011 www.bsssc.no  

 

I forbindelse med årskonferansen i Szczecin 2011 inviterte tidligere leder i kontaktutvalget, 

Roger Ryberg, til Lillestrøm og årskonferanse 2012. I samme forbindelse overtok han BSSSC 

flagget som et symbol på at Østlandssamarbeidet var neste arrangør.  

http://www.bsssc.no/
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 BSSSC AC 2011, Szczecin, Polen 
 

 
Foto: Østlandssamarbeidet 

 

I forbindelsen med selve gjennomføringen ble logo og profileringsmateriell benyttet på 

program, konferansemapper og på pausebilde på skjerm i møterommene. Som profilerings-

gave til deltakerne ble det produsert en bordkalender i samarbeid med Østlandsutstillingen. 

Kalenderen løper fra september 2012 til ut året 2013 og hver måned er illustrert med verker 

fra Østlandsutstillingen supplert med noen fra Sørlandsutstillingen (for Telemark). Innledere 

og foredragsholdere fikk hver en gavebok fra de ulike fylkene i Østlandssamarbeidet 

(engelske og norske versjoner i god blanding).   

Bildevegger fra utstillingen i Hamburg under Hafengeburtstag 2011 ble oppmontert inne i 

plenum salen og dannet en fin ramme rundt konferansene.  
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5. Programarbeidet 

Programarbeidet kom i gang høsten 2011 og ble utviklet av konferansekomiteen i dialog med 

styret i BSSSC og sekretariatet for Østersjøprogrammet i Rostock. Det ble lagt vekt på en 

blanding av innledninger og debatt rundt utfordringer i Østersjøregionen og behovet for å 

prioritere de begrensede midlene som landene og regionene har. Samt utveksling av erfaringer 

og beste praksis løsninger innenfor vann og ren energi. Utenriksminister Jonas Gahr Støre ble 

invitert som hovedinnleder under åpningen. I tillegg ble regionalkommisær Johannes Hahn i 

EU-kommisjonen invitert som hovedinnleder under programkonferansen. Det ble foreslått en 

felles sesjon der BSSSC årskonferansen overlappet med programkonferansen den 19. 

september Innholdet i denne sesjonen ble utviklet og satt sammen i nær dialog med KRD og 

regionalråd i Brussel, Jan Edøy.  

 

De ulike medlemmene i BSSSCs styre ble utfordret til å bistå vertskapet med å finne gode 

foredragsholdere fra Polen, Tyskland og Danmark. I tillegg tok prosjektledelsen kontakt med 

aktuelle organisasjoner for å planlegge og gjennomføre de parallelle sesjonene med fokus på 

konkret erfaringsutveksling rundt innovative løsninger. Baltic 21 enheten i Østersjørådets 

sekretariat, Buskerud fylkeskommune (som nå har styremedlemmet i BSSSC på vegne av 

Østlandssamarbeidet), Lahti Science Park, Finland (som leder vannpiloten i et innovasjons-

prosjekt i Østersjøen) og Hamburg by ble forespurt og takket ja til å bidra. Alle sesjonene 

inkluderte et norsk eksempel. I tillegg til de fire parallelle sesjonene på hotellet ble det 

organisert en befaring til Akershus Energipark med tilhørende program. Akershus 

fylkeskommune bistod med forberedelse og gjennomføring av dette.  

 

Programarbeidet har vært en løpende prosess som utviklet seg og endret seg i løpet av de ti 

månedene som gikk fra oppstart til gjennomføring. Som følge av kanselleringer tett opp til 

konferansen ble bl.a. sesjon 4 på ettermiddagen den 18.09 totalt omarbeidet mellom fredag 

14. og åpningen tirsdag 18.09 - i nær dialog med moderator Udo Biss.  

 

 
 

6. Ungdomskonferansen GREEN 

Ungdomskonferansen ble utviklet i samarbeid med en egen konferansekomité av 

representanter fra ØstsamUng nettverket. Primus motorer i arbeidet har vært Ingrid Klemp 

(Akershus) og medlem i styret i BSSSC og Kristoffer Holm (Hedmark). Det ble besluttet å 

utforme konferansen som et eget prosjekt og det ble søkt om midler i Aktiv Ungdom 

programmet 1. februar 2012. Søknaden ble innvilget og prosjektet videreutviklet og 

gjennomført i henhold til rammer for Aktiv Ungdom. BSSSCs ungdomsnettverk deltok i 

programutvikingen på et møte i WGYP (Working Group Youth Policy) i Tallinn, Estland i 

mai 2012. GREEN prosjektet har partnere fra Danmark, Estland, Latvia, Polen og Tyskland 
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(Hamburg og Schleswig-Holstein) i tillegg til Norge (som prosjektleder). Totalt deltok 50 

personer på GREEN konferansens program 16. – 17. september. Borghild Krossli har bistått 

sekretariatet i forberedelse og gjennomføring av GREEN konferansen.  

 

   
Teknisk Museum, Oslo 

 

I forbindelse med konferansen 17.09.12 gjennomførte sekretariatet for Aktiv Ungdom i Norge 

(Barne, ungdoms- og familiedirektoratet) en befaring og gjennomgang (tilsynsbesøk) av 

prosjektet vårt. Rapporten i etterkant gir meget gode tilbakemeldinger på forarbeid og 

gjennomføring av GREEN prosjektet.  

 

 
 

  
 

7. Kulturprogram 

Det ble allerede fra starten av planlagt å ha et eget kulturprogram for konferansene – slik det 

også var under konferansen på Lillehammer i 2002. Ad hoc gruppa for kultur i Østlands-

samarbeidet ble kontaktet og orientert om arbeidet og utfordret til å komme med forslag til et 

kulturprogram for konferansedagene 18 og 19. september. Gruppa fikk et rammebudsjett for 

arbeidet. I og med at konferansen var lokalisert til Akershus anbefalte kulturgruppa at Kultur 

Akershus tok hovedansvar for opplegget og musikkprodusent Øystein Hvamen Rasmussen 

ble utpekt som prosjektansvarlig. De øvrige medlemmene i kulturgruppa ble utfordret til å 

komme med innspill og synspunkt underveis og holdt løpende orientert. Kulturprogrammet 

bestod av en gjennomgående profil der teatergruppa Stella Polaris fra Vestfold stod for små 

og mellomstore innslag i løpet av konferansedagene.  

 



9 
 

 
 

I tillegg bidro Hildegunn Øiseth med et musikalsk innslag den 19.09 og jazzgruppa Sphinx 

med Anders Lønne Grønnseth og med Anja Eline Skybakkmoen som vokalist til dansemusikk 

etter middagen den 18.09. Kulturprogrammet ble godt mottatt av deltakerne på konferansene 

 

   
 

8. Mottakelse i Oslo rådhus 

BSSSCs årskonferanse startet med en mottakelse i Oslo Rådhus mandag 17.09 på kvelden. 

Vert for mottakelsen var byrådsleder Stian Berger Røsland. Ca. 160 deltakere var tilstede på 

mottakelsen, som også tilbød en guidet tur i rådhuset. Oslo Rådhus utgjorde en fin ramme 

rundt åpningen av den 20 årskonferansen i BSSSC.  

 

 
 

9. BSSSCs årskonferanse 2012 

Statssekretær Torgeir Larsen, Utenriksdepartementet åpnet BSSSCs årskonferanse den 18.09 

og holdt innlegg på vegne av regjeringen. Utenriksminister Jonas Gahr Støre måtte melde 

forfall på kort varsel som følge av uforutsette omstendigheter.    
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Den nye kultur og europaministeren i Schleswig-Holstein, Anke Spoorendonk, deltok på 

konferansens først dag og bidrog både i åpningssesjonen og i paneldebatten under sesjon 2. 

Spoorendonks deltakelse ble et meget positivt bidrag til konferansens program.  

Avlysing av deltakelsen til det russiske formannskapet i Østersjørådet førte til at hele sesjon 4 

ble omarbeidet i siste liten. Ungdomsrepresentantene i styret, Ingrid Klemp og Vladimir Svet, 

deltok sammen med moderator Udo Biss i en ”spørsmål og svar” runde med alle de fire 

møtelederne i de parallelle sesjonene etter lunsj. Endringen fungerte bra og bidro til en god 

avrunding av konferansens første dag.  

 

 
 

I forbindelse med festmiddagen på kvelden ble det nye formannskapet for BSSSC 2013 – 

2014 presentert. Helsinki-Uusimaa regionen i Finland tar da over ledelsen i styret og 

sekretariatet i BSSSC fra det nåværende polske.  

 

Andre dag åpnet med orientering om resultat fra det danske EU-formannskapet våren 2012. 

Representanten fra dansk UD måtte melde forfall og Danmarks ambassadør til Norge stilte 

opp for formidlet budskapet i hennes sted. I tillegg inneholdt morgensesjonen de vanlige 

oppsummeringsinnleggene og avrundingene for BSSSC årskonferanse – inkludert 

overrekkelse av BSSSC flagget til neste konferansearrangør. Kontaktutvalgets leder, Ole 

Haabeth, leverte flagget videre til Ossi Savolainen i Helsinki-Uusimaa regionen i Finland. 

Neste års konferanse vil finne sted i Helsinki 16. – 18. oktober 2013. Da feirer BSSSC 20 år!   

 

 
Ambassadør Østergaard-Andersen                                                         Geblewicz, Haabeth og  Savolainen 

                                                  

10.  Programkonferansen for Østersjøprogrammet 

Programkonferansen for Østersjøprogrammet ble åpnet 19.09 av Kommunal- og regional-

minister Liv Signe Navarsete. Leder av Europaparlamentets komité for regional utvikling, 

Danuta Hübner, bidro også med et viktig innlegg i denne delen av programmet sammen med 

Knud Andersen (Danske Regioner), styremedlem i BSSSC og leder av arbeidsgruppe for EUs 

regionalpolitikk 2014-2020.  
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Regionalkomisjonær i EU-kommisjonen, Johannes Hahn, hadde ikke mulighet til å komme, 

men holdt sitt innlegg via video. 

 

 
 

Alle innlederne deltok så i en debattrunde med deltakerne i salen. Moderator for program-

konferansen var Verner Kristiansen (kommunikasjonsrådgiver fra Danmark).  

 

Etter lunsj fortsatte konferansen med en paneldebatt om forholdet mellom EUs Østersjø-

strategi og det nye Interreg B programmet for Østersjøregionen (2014-2020). Her deltok 

Colin Wolfe fra EU-kommisjonen DG Regio, leder av programkomiteen for det nye Østersjø-

programmet i 2012, Ilze Krieva (Latvia) og programdirektør Susanne Scherrer. Salen ble 

utfordret til å komme med innspill, synspunkt og spørsmål. Sesjonen var et ledd i dialog med 

publikum for å få innspill til programutviklingsarbeidet. Siste post var dialog rundt 

prosjektklynger og verdien av at prosjekt med likeaktig tema samarbeider.  

 

 
 

Sesjonene fungerte bra og det ble tilstrekkelig med tid til å inkludere salen i alle de tre 

bolkene. Teknisk fungerte arrangementet meget bra og deltakelsen var gjennomgående god.  

 

11.  Utstillinger 

Østersjøprogrammet 2007 – 2013 hadde utviklet en interaktiv utstilling rundt de fire prosjekt-

klyngene i programmet – energi, innovasjon, transport og vann. Her kunne konferanse-

deltakerne teste ut ulike øvelser – samt bli informert både om prosjektene og klynge-

samarbeidet dem imellom.  
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I tillegg var det noen mindre utstillinger under konferansen – en for vertsfylkene i Østlands-

samarbeidet, en for Østersjøprogrammet og EUs Østersjøstrategi, en for EØS-midlene, en for 

Baltic 21, en for Union of Baltic Cities (UBC), en for Akershus energipark og to for BSSSC 

(utgående formannskap og inngående formannskap).  

Det var lagt opp til rikelig med tid i tilknytning til lunsj og kaffepauser til å besøke 

utstillingene. Alle utstillingene var tilgjengelig hele perioden fra 18.09 på morgenen til 20.09 

etter lunsj.  

 

12. Deltakelse 

420 personer var påmeldt til de ulike delene av konferansene på Lillestrøm. Disse fordelte seg 

på de tre hoveddelene – ungdomskonferansen GREEN, BSSSC årskonferanse og Østersjø-

programmets konferansen. Den felles sesjonen mellom BSSSC og programkonferansen den 

19.09 kl. 10:00 samlet flest personer på en gang. Da var det fullstappet i plenumssalen! Som 

vanlig var det noen som ikke møtte pga. av diverse årsaker, men vi opplevde stor interesse og 

god oppslutning om konferansene. Deltakelsen fra Litauen og Russland kunne vært bedre.  

 

 
 

13.  Etterarbeid 

Alle presentasjoner og innlegg er nå publisert på konferansens nettsider www.bsssc.no  

En fotograf var engasjert for å ta bilder fra de ulike delene av arrangementet – og disse er i sin 

helhet tilgjengelig på www.bsssc.no så vel som på www.ostsam.no. Sekretariatet for 

Østersjøprogrammet produserte også en filmsnutt – som kan lastes ned fra konferansens 

hjemmesider og fra www.eu.baltic.net  

 

I forbindelse med GREEN konferansen vil det bli produsert et hefte med resultat fra gruppe-

arbeidet. I tillegg vil sluttrapport og regnskap bli utarbeidet og oversendt i tråd med Aktiv 

ungdom programmets krav.  

 

Styret i BSSSC vil få en sluttrapport i sitt siste styremøte i 2012 – i Brussel 4. desember. 

Sekretariatet i Østlandssamarbeidet vil også bistå med innspill og erfaringer til arrangør for 

konferansen i 2013 i Helsinki.  

 

14.  Noen tilbakemeldinger 

 

Jeg vil bare få takke for en god konferanse på Lilleström. Mange interessante innlegg, god mat og 

underholdning og mange nye kontakter.  

Jostein Hertwig, Head BERAS Secretariat, Sweden 

 

 

http://www.bsssc.no/
http://www.bsssc.no/
http://www.ostsam.no/
http://www.eu.baltic.net/
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Dear Ann-Irene,  

I would like to thank you for a good and interesting BSR conference in Lilleström as I did not have the 

moment to thank you last Thursday. The discussions and arrangements where just perfect.  

Björn Grönholm - Head of Secretariat  

Union of the Baltic Cities, Finland 

 

Kære Ann-Irene 

Tak for en meget inspirerende og veltilrettelagt konference. Det var et meget flot arrangement og 

deltagerantallet fortæller os, at der er rigtig mange engagerede personer i Østersøspørgsmålet.  

Med venlig hilsen Knud Andersen, Danske Regioner 

 

 

 
 

 

Hard to believe but already a week passed since our Annual Conference in Lillestroem.   But for 

sure we will hold this great event in our memories for a long time.  You did an excellent job - 

the venue, the programme, the cultural events were something really splendid. 

But on top of this  great organisation  you gave us something more – great atmosphere of  

belonging to the Baltic  community. The evening of handing over  the Chairmanship from the 

Westpomeranian Region to Helsinki-Uusimaa was not only pleasant but also moving for all our 

delegation.  Thank you for these feelings we could experience! 

Kind regards from 

the BSSSC Chairman Olgierd Geblewicz 

 

Dear Norwegian friends 

Thank you very much for your commitment, hard work and very good cooperation when 

preparing the Baltic Sea Region Programme Conference 2012 in Norway. Based on feedback 

from many participants, speakers and moderator we conclude that this was a very useful 

event. 

Susanne Scherrer 

Director of the Managing Authority and the Joint Technical Secretariat Rostock/Riga 
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15. Regnskap 

 

BSSSC- OG INTERREG-KONFERANSEN 17.- 20.  SEPTEMBER 2012 

     

 
Budsjett Regnskap Regnskap fordelt 

Kostnader 
  

Østland KRD 

     Felles planlegging 2011 - 2012 
    Generell planlegging og tilrettelegging 2011 25 000 43 897,76 26 338,66 17 559,10 

Anbud lokaler og ekstern bistand 30 000 29 718,96 14 859,48 14 859,48 

Tilrettelegging og oppfølging 2012 50 000 59 207,48 35 524,49 23 682,99 

     Markedsføring/presentasjon 2011 
    Brosjyre, utstilling, video m.v. 75 000 118 911,00 79 274,00 39 637,00 

     Ungdomskonferanse og styremøte BSSSC  
    Ungdomskonferanse 16.-17. sept, 60 deltakere* 200 000 313 899,31 313 899,31 

 Styremøte BSSSC 17. sept., 40 personer 25 000 24 163,68 24 163,68 
 

     Hovedkonferanse BSSSC og BSRP 
    Konferansemateriell, mapper, informasjon mv. 200 000 73 074,94 36 537,47 36 537,47 

Egne utstillinger, profileringsartikler mv. 290 000 163 233,60 81 616,80 81 616,80 

Get together 17. sept., 400 personer 250 000 20 048,00 20 048,00 
 Konferanse 18. sept., BSSSC 400 personer 185 000 193 405,32 193 405,32 
 Festmiddag 18. sept., BSSSC 400 personer 350 000 206 158,00 206 158,00 
 Konferanse 19. sept., BSSSC og BSRP 195 000 184 518,80 92 259,40 92 259,40 

Festmiddag 19. sept., BSRP 350 personer 315 000 211 709,00 
 

211 709,00 

Konferanse 20. sept., BSRP 350 personer 140 000 125 344,81 
 

125 344,81 

Konferansier og innledere BSSSC 100 000 91 666,53 91 666,53 
 Konferansier og innledere BSRP  

 
8 076,00 

 
8 076,00 

Teknisk assistanse + fotograf 200 000 251 618,50 123 678,50 127 940,00 

Kulturinnslag BSSSC og BSRP 125 000 115 414,00 57 707,00 57 707,00 

Ekstern arrangementsbistand BSSSC og BSRP 250 000 176 594,00 88 297,00 88 297,00 

Utstillinger BSRP 15 000 5 000,00 
 

5 000,00 

Prisstigning og uforutsette kostnader 325 000 
   

     SUM kostnader 3 345 000 2 415 659,69 1 485 433,63  930 226,06  
 

*) Foreløpig regnskap. Midler fra Aktiv Ungdom vil komme til fradrag når endelig regnskap for GREEN-

prosjektet foreligger.  
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Sluttrapporten er ført i pennen av prosjektleder i Østlandssamarbeidets sekretariat, Ann Irene 

Sæternes. For spørsmål og ytterligere informasjon, ta kontakt med:  

 
 

ØSTLANDSSAMARBEIDET 

Ann Irene Sæternes 
c/o Oppland fylkeskommune, Postboks 988, 

N-2626 LILLEHAMMER 

Tel. +47 61 28 93 53 

Mobil: +47 958 32 758 

E-mail: ann-irene.saeternes@oppland.org 

 

 

Mer informasjon på www.bsssc.no 

mailto:ann-irene.saeternes@oppland.org
http://www.bsssc.no/

