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NORTH SEA COMMISSION (NSC) 
 
Nordsjøkommisjonen (NSC) er et politisk samarbeid mellom regionale myndigheter rundt 
Nordsjøen. NSC består av medlemsregioner fra 7 land – UK (Skottland og England), Belgia 
(Flandern), Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge. NSC ble stiftet i 1989 er en av 6 
geografiske kommisjoner under CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) 
paraplyen (se eget faktaark for CPMR). Nordsjøkommisjonen ble stiftet for å fremme og 
utvikle partnerskap mellom regioner i Nordsjøområdet.  
 
Nordsjøkommisjonens øverste organ er årsmøtet. Dette gjennomføres årlig i juni på omgang 
mellom landene rundt Nordsjøen – og i hovedsak som en del av en større Nordsjøkonferanse 
i samarbeid med Interreg Nordsjøprogrammet.  
 
Ellers består NSC av en president, to vise-presidenter og et styre (Executive Committee), som 
har en representant m/vara fra hver av landene (2 fra UK). Sverige har presidentskapet 
v/Kerstin Brunnström og sekretariatet er tilknyttet Västre Götalands regionen. Norsk 
styremedlem i NSC er for tiden Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland. I tillegg møter 
tidligere fylkestingsmedlem i Østfold, Andreas Lervik i kraft av rollen som vise-president 
(fram til juni 2020).  
 
Nordsjøkommisjonen har en egen strategi – North Sea Region 2020 som grunnlag for 
organisasjonens arbeid. Strategien er nå under revisjon og ny strategi mot 2030 skal vedtas 
på årsmøtet i juni 2020. Utkast til strategidokument 2030 har følgende prioriterte områder:  
 

1) En produktiv og bærekraftig Nordsjø  
- Et bærekraftig og rent havmiljø 
- Forvaltning av det maritime rom (maritim arealplanlegging)  
- Bærekraftig akvakultur og fiskeri   
- Bærekraftig blå økonomi 

 
2) En klima-nøytral Nordsjøregion  

- Fornybar energi og alternativt drivstoff 
- Energieffektivisering 
- Karbon-fangst og lagring samt naturlige karbonfangst-alternativer 
- Klimatilpasning 

 
3) En sammenknyttet Nordsjøregion  

- Transnasjonal tilgjengelighet 
- Ren skipsfart og en klimanøytral og inkluderende transport 
- Intelligente transportløsninger 
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4) En smart Nordsjøregion 
- Smarte spesialiseringsstrategier 
- Ferdigheter og kompetanse, mobilitet av forskere, studenter og arbeidstakere 
- Sirkulær økonomi 
- Innovative offentlige anskaffelser for å stimulere økonomisk omstilling 

 
NSC har fire faste tematiske grupper som utfører mye av arbeidet innen NSC. Deltakelse i 
gruppene er åpen for alle medlems-regionene og tilbyr en unik tilgang til eksempler på beste 
praksis, erfarings-utveksling, partnersøk for prosjekt samt at en kan få innflytelse på hvordan 
Nordsjøområdet styres ved å gi kommentarer til nasjonale- og EU-meldinger og ved å delta i 
lobbyvirksomhet. Hver gruppe har en leder og to nestledere fra politisk nivå. Øvrige 
medlemmer er en blanding av politikere og fagpersoner. Hver gruppe har også en rådgiver 
som er en del av den adm strukturen i NSC sammen med sekretariatet. Leder og rådgiver har 
møte og talerett i styret.  
 
NSCs temagrupper pr. i dag er som følger: 

• Transportgruppa 

• Gruppa for maritime ressurser 

• Energi- og klimagruppa 

• Gruppa for attraktive og bærekraftige samfunn 
 
Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune, er nestleder transportgruppa og Jon-
Olav Strand, Agder fylkeskommune, er nestleder i gruppa for energi og klima. Norge har 
rådgivere (faglige koordinatorer) i to av gruppene – transportgruppa v/Jon-Halvar Eide, 
Agder og gruppa for attraktive og bærekraftige samfunn v/Geir Sør-Reime, Rogaland. 
Temagruppene arrangerer regelmessig konferanser og seminarer for medlemsregionene.  
 
NSC samarbeider nært med Interreg Nordsjøprogrammet. Nordsjøprogrammet arrangerer 
sin årlige konferanse sammen med NSC generalforsamling. Temagruppene i NSC forsøker 
også å stimulere til prosjekt som kan finansiers gjennom Interreg.  
 
Nordsjøkommisjonens president sitter automatsk i styret i moderorganisasjonen CPMR og 
alle medlemmer i NSC må være medlemmer i CPMR. Både CPMR og NSC er 
medlemsorganisasjoner med en årlig avgift. Denne avgiften går inn til CPMR og fordeles 
derfra tilbake til NSC. 7 av 11 norske fylkeskommuner er medlem i Nordsjøkommisjonen 
(ikke Oslo, Innlandet, Nordland samt Troms og Finnmark).  
 
Mer informasjon finnes på https://cpmr-northsea.org/ 

https://cpmr-northsea.org/

