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Oppsummering fra styremøte i BSSSC 1.12.21 
Møtet ble gjennomført i hybrid form med flesteparten digitalt på Zoom og noen fysisk tilstede i 

Brussel 

Deltakere 

Rundt 30 personer deltok digitalt i møtet + åtte i Brussel  

Fra Norge deltok Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken fylkeskommune/Østlandssamarbeidets 

styremedlem i BSSSC, Gøril Tennes Krogh fra fylkestingsekretariatet i Viken og Ann Irene 

Sæternes fra Østlandssamarbeidets sekretariat – alle digitalt fra møterom i Galleri Oslo.  

 

1. Opening of the Board meeting  

Styrets formann, Mieczysław Struk, ønsket velkommen til møtet og beklaget igjen at mange måtte 

delta digitalt som følge av smittesituasjonen i Belgia. Formannskapet deltok fra sitt Brusselkontor 

sammen med representanter fra Helsinki-Uusimaa, Vest-Pommern regionen i Polen og fra CPMR-

Baltic Sea Commission.  

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

 
Adoption of the minutes from the Digital Board Meeting, October 6th, 2021 
Det var ingen merknader til referatet. Dette ble godkjent. 

 

Roger Ryberg tok ordet til innledningen og beklaget at den norske delegasjonen måtte kansellere sin 

fysiske deltakelse like før møtet. Han forklarte situasjonen og ønsket så alle et godt møte til tross 

for at det også denne gang måtte bli med hovedtyngden av deltakerne digitalt.  

 

2. Keynote speech on European issues  

Janusz Lewandowski, Group of the European People's Party, (Christian Democrats), Vice -

Chair Committee on Budgets in European Parliament 

Lewandowski startet med å snakke om naboskapspolitikk og om forholdet til Russland og ikke minst 

Hviterussland. Her ble også problemene med migranter ved grensen mot Polen nevnt. Han la videre 

vekt på handelsforbindelser og kontakt mellom landene i Østersjøregionen og hva som binder 

regionen sammen. Så gikk han inn på arbeidet i EU og løftet fram de to topp-prioriteringene – 

pandemien og klima. Europas grønne giv det viktigste grunnlaget for EUs arbeid og pandemien har 

ikke forsinket EUs arbeid med det grønne skiftet. Han understreket at nå går håndtering av 

pandemien hånd i hånd med den grønne given og med EUs recovery fond «New Generation EU». 

37% av fondet skal gå til grønne investeringer (green bonds). Grønn oppbygging etter pandemien er 

basis for arbeidet og for budsjettet. Regionalfondene ble også framhevet som viktige for samarbeidet 

i Østersjøregionen sammen med landbruksfondet og det maritime fondet. Formannen takket 

Lewandowski så mye for orienteringen og for at han deltok i BSSSCs styremøte.  

Informasjonen ble tatt til orientering  
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3. Sum - up of the 29th BSSSC Annual Conference  

Generalsekretær Monika Pochroń-Frankowska, innledet om konferansen som ble gjennomført som 

et hybridarrangement. Det var tekniske og logistiske utfordringer, men en kom godt i land til slutt. 

Hun la vekt på det positive med sentrale innledere og gode diskusjoner. Konferansen hadde rundt 

300 deltakere fordelt med 50% fysisk i Kaliningrad og 50% på Zoom. 40 eksperter var med på å 

bidra faglig til konferansen.  

 

Alla Ivanova, styremedlem fra Kaliningrad regionen, informerte om at det var 150 deltakere samlet i 

konferansesalen. BSSSC årskonferansen ble avhold sammen med deres årlige forum for samarbeid 

med andre russiske regioner. Hun viste også til ungdomsmøtet der det kom deltakere til Kaliningrad 

fra Norge, Tyskland og Estland. Det ble gjennomført program og studiebesøk for ungdomsgruppa. 

Også her var det en digital del der andre ungdommer var med i en workshop.  

Tilbakemeldingene fra de russiske deltakerne var positive og at opplevelsen av et hybrid arrangement 

gikk bedre enn forventet. Alle i salen følte at de var en del av et hele.  

 

For underlag se: https://www.bsssc.com/bsssc-ac-2021-outcomes 

 

Resolusjonen ble også nevnt og denne vil gi input til BSSSCs videre arbeid under nytt formannskap 

fra 1. januar 2022.  

 

Roger Ryberg tok ordet til saken og framhevet det positive ved ungdoms-eventet og at de norske 

deltakerne var godt fornøyde med program og vertskap. Han gav også positive signaler angående 

hybrid versjon av konferansen og viste til parallell-sesjonen som Østlandssamarbeidet organiserte 

med fokus på grønn mobilitet og transport. Han takket sekretariatet og Kaliningrad for vel utført 

jobb med planlegging og gjennomføring.  

 

Flere andre i styret støttet Rybergs innlegg og takket både formannskapet og vertskapet. Det ble 

understreket at resolusjonen er blitt et godt dokument og at det er flere tema her som ligger til 

rette for oppfølging i samarbeid med andre organisasjoner i Østersjøregionen.  

Saken ble tatt til orientering. Resolusjonen følges opp i det videre arbeid i BSSSC. 

 

Annual Conference 2022  

Estland har bedt om utsettelse for å arrangere årskonferansen og et annet vertskap er nødvendig 

for 2022. Det var ingen som meldte seg i møtet og saken ble sendt over til det nye formannskapet 

i Vest-Pommern.  

 

4. Youth involvement  

Ungdomskoordinator Christopher Lucht og ungdomsstyremedlem Julia Orluk, orienterte. 

Nytt ungdomsstyremedlem valgt i Kaliningrad presenterte seg - Andreas Schoop fra regionen 

Brandenburg i Tyskland 

 

Det ble lagt spesielt vekt på videreføring av den felles ungdomsplattformen - Baltic Sea Youth 

Platform – som er knyttet til CBSS i Stockholm. Dette er et Erasmus+ prosjekt som har 

finansiering ut oktober 2022. Midler er sikret for drift ut året 2022 gjennom Østersjørådet. Det 

norske formannskapet i CBSS ønsker å finne en mer langsiktig løsning – sammen med det 

kommende tyske formannskapet fra 1.7 2022. Representanten for CBSS informerte om 

prosessene med budsjettet for 2022 og sekretariatet ser på ulike løsninger for BSYP.  

https://www.bsssc.com/bsssc-ac-2021-outcomes
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Det ble besluttet å sende et brev fra BSSSC – underskrevet av formannen – til det norske 

formannskapet og til medlemslandene i CBSS med oppfordring om å finne en langsiktig løsning for 

ungdomsplattformen. Ungdomskoordinator og Schleswig-Holstein bidrar med input til brevet. 

Østlandssamarbeidet holder saken varm inn mot det norske formannskapet i UD og lederen av 

embetsmanns-komitéen (CSO). 

 

Julia Orluk orienterte fra møte i plattformen som ble organisert i Stockholm 25. – 26. november. 

ØstsamUng medlemmer deltok her.  

 

Etablering av møteplasser (hubs) for ungdom i regionene som er med i styret ble nevnt. Dette er 

en del av den nå vedtatte strukturen for ungdomsarbeidet i BSSSC. ØstsamUng kan utgjøre en slik 

ungdoms-hub for vår del og dette vil stå på agendaen i 2022.  

 

Roger Ryberg tok ordet og bekreftet at Østlandssamarbeidet vil påta seg vertskap for BSSSC 

Youth sitt vårmøte 2022 og ønsket ungdom fra alle landene velkommen til Norge 28.4 – 1.5 2022.  

Saken ble tatt til orientering. BSSSC sender brev til det norske formannskapet og Østersjølandene om 

langsiktig finansiering av ungdomsplattformen BSYP.  

 

5. Reports from BSR strategies, programmes  

Ann Irene Sæternes gav en kort orientering om siste nytt fra Interreg Østersjøprogrammet – 

herunder informasjon om utlysninger som er på trappene samt indikativ tidslinje. I tillegg ble det 

gitt en kort statusrapport fra Østersjøstrategien inkl. informasjon om forlengelse av prosjektet 

Let’s Communicate med ni måneder til ut september 2022. Det årlige forumet for Østersjø- 

strategien vil bli avholdt i Finland høsten 2022. Sted er ikke avklart, men midler er satt av i 

Østersjøprogrammet til dette. Spesiell informasjon ble gitt om utlysning av midler til et nytt 

strategi-kontaktpunkt for strategien. Formannen takket for informasjonen.  

Saken ble tatt til orientering 

 

6. BSSSC Work plan 2022 - 2023  

Styremedlem fra Vest-Pommern, Wojciech Dorżynkiewicz, gav en kort orientering om det 

forberedende arbeidet i det nye formannskapet. De vil fortsette det gode arbeidet fra tidligere 

formannskap og styrke samarbeidet mellom regionen og med andre organisasjoner i regionen. De 

vil fornye samarbeidet med Committee of Regions (CoR) – der den nye formannen Oligerd 

Geblewicz har en sentral rolle. Formannskapet vil også markere BSSSCs 30-årsjubileum i 2023. 

Ungdomsmedvirkning er viktig og de vil gjennomføre to ungdomskonferanser pr år i perioden. 

Gjenoppbygging etter pandemien med fokus på flernivåstyring og bedre involvering av regionene – 

herunder nærhetsprinsippet – vil også stå på dagsorden. Herunder deling av god praksis.  

 

Roger Ryberg tok ordet til saken og foreslo å følge opp invitasjonen til nærmere samarbeid med 

CBSS ved å etablere en liten adm arbeidsgruppe for å forberede BSSSCs possisjoner i 

forhandlingene. Ann Irene Sæternes ble forslått som medlem av en slik gruppe. Videre foreslo 

Ryberg å sikre fokus på demokrati og åpenhet og det å bygge tillitt til det politiske systemet. 

BSSSCs deltakelse i prosessen rundt Europas framtid bør inkluderes og temaene bør stå på 

agendaen til styret med jevne mellomrom. Ryberg lovet å sende inn forslagene til sekretariatet 

både i sittende og nytt formannskap.  

 

Reiner Kneifel-Haverkamp, Brandenburg fulgte opp med å støtte punktene som Ryberg foreslo.  
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7.  Short reports from other BSR organizations  

Generalsekretær i BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference), Bodo Bahr, oppdaterte styret om 

de siste aktivitetene til parlamentarikerne under svensk formannskap. Tyskland vil nå ta over.  

 

Vise-direktør i sekretariatet i CBSS, Bernd Hemingway, orienterte fra Østersjørådets arbeid. 

Herunder møte i CSO i Stockholm i november, som ble gjennomført som et fysisk møte. Veldig 

bra å kunne møtes igjen! Han orienterte også om god progresjon i saken om ungdoms- 

plattformen. CBSS jobber nå også med et brev som respons på ungdommenes innspill til Vilnius 2 

deklarasjonen. Hemingway orienterte videre om arbeidet med å etablere et Baltic Info Point samt 

planene for markeringen av 30-års jubileet i mars 2022. Det vil bli en virtuell feiring med fokus på 

ungdom – gjennomført under det norske formannskapet. Det innkommende tyske formannskapet 

fra 1. juli 2022 vil plukke opp og videreutvikle de norske prioriteringene.   

 

Stefan Musiolik, Schleswig-Holstein informerte om at de tyske delstatene har spilt inn 

ungdomsmedvirkning og problemene knyttet til dumpet ammunisjon på bunnen av Østersjøen i 

forbindelse med utarbeidelse av det tyske formannskapets prioriteringer. De har i tillegg foreslått å 

planlegge og gjennomføre Baltic Sea Days i Berlin våren 2023 – jfr. 2012.   

 

Executive Secretary i CPMR Baltic Sea Commission, Lucille Ehrhart, oppdaterte styret om arbeidet 

i organisasjonen. Et samarbeid med havnene rundt Østersjøen – Baltic Sea Port Organisation, er på 

trappene.   

  

8. Report from the Pomorskie Chairmanship 2020-2021  

Formann Struk innledet med å takke styret og sekretariatet for godt arbeid i de siste to årene. 

Generalsekretær Monika Pochroń-Frankowska, gav en kort gjennomgang av arbeidet og resultater. 

En skriftlig rapport fra formannskapsperioden vil foreligge i starten av neste år.  

 

Roger Ryberg tok ordet og takket både formannen og sekretariatet for godt gjennomført periode. 

Han viste til nær dialog gjennom troika-møtene. Han la vekt på at de har hatt et krevende 

formannskap der pandemien har preget det meste av aktivitetene, men trakk fram det gode arbeidet 

via digitale plattformer og at formannskapet har lykkes i å holde trykket oppe og organisasjonen 

samlet gjennom disse årene. Ryberg benyttet også anledningen til å ønske den nye formannen, 

Oligerd Geblewicz, velkommen.  

 

Flere av de andre medlemmene i styret tok ordet og takket det utgående formannskapet for sitt 

dedikerte arbeid.  

 

9. Short updates from rapporteurs & expert group 

Cohesion - Reiner Kneifel-Haverkamp, Brandenburg framhevet at programarbeidet nå er avsluttet 

og at de nye programmene kommer i gang utover i 2022. Han trakk spesielt fram bruken av de 

nasjonale regionalfondene til transnasjonalt samarbeid. Dette er en mulighet som er relativt ny og 

lite brukt og han foreslo at BSSSC bør arbeide for å få realisert den i Østersjøsamarbeidet.  

 

Culture - Kaarina Williams, Schleswig–Holstein gav en kort oppdatering om arbeidet på 

kulturområdet.  
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Maritime policy - Janne Tamminen, Helsinki Uusimaa Region informerte om at den nye 

handlingsplanen for HELCOM, Baltic Sea Action Plan, ble vedtatt på ministermøtet i høst.  

 

Innovation Transfer Group, Laila Gercāne, Vidzeme Region og Małgorzata Klawiter-Piwowarska, 

BSSSC Executive Secretary orienterte om arbeidet og status. Det nye styremedlemmet fra Latvia, 

Inese Suija, tar over ledelsen av denne gruppa. Hun la vekt på at gruppa i hovedsak vil møtes online 

og legge fram saker for styret. I arbeidsmøtene vil det bli lagt vekt på faglige innlegg og diskusjoner 

med et forhåndsvalgt tema. Målet er å lære av hverandre, diskutere og dele god praksis om 

innovasjonstransfer – i en transnasjonal kontekst. De vil også se på de finansielle instrumentene og 

evt. utvikle prosjekter. Det nye Innovasjonsinvesteringsinstrumentet i EU vil være aktuelt (dette er 

ikke Norge en del av).  

Saken ble tatt til orientering.  

 

10. BSSSC Board meetings 2022  

Forslag til møteplan fra det nye formannskapet er som følger:  

8th March i Szczecin, Polen 

7th June 

6th October (sammen med årskonferansen – dato kan bli justert) 

14th December 

 

11. Thank you from the Pomorskie Chairmanship - handing over the tasks to the 

Zachodniopomorskie Region (West-Pomeranian Region, Poland) 

Overleveringsseremonien ble gjennomført etter styremøtet i forbindelse med plenumsmøte i EUs 

regionkomite CoR. Se video fra overleveringen av BSSSC skips-klokka fra nåværende formannskap 

i Pommern til nytt formannskap i Vest-Pommern. 

https://www.facebook.com/watch/?v=1078988322910609 

 

 

12. AOB 

Stefan Musiolik viste til Schleswig-Holsteins high-level konferanse Baltic Future Forum som finner 

sted i Lübeck 17. – 18. februar 2022. BSSSCs troika er invitert! Invitasjon og program kommer i 

løpet av kort tid.  

 

 

 

 

 

 

 

Lillehammer 21/12 2021/Ann Irene Sæternes, referent 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1078988322910609

