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Oppsummering fra styremøte i BSSSC 16.03.22 
Møtet ble gjennomført digitalt på Zoom  

Deltakere 

Rundt 30 personer deltok digitalt i møtet 

 

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

styremedlem i BSSSC, Are Ausland 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 nye formann, Oligerd Geblewicz, politisk leder i regionen West Pommern i Polen ønsket 

velkommen til møtet og åpnet med å ringe i skipsklokken - symbolet for BSSSC. Han så fram til en 

ny formannskapsperiode – den siste var for 10 år siden. Styrets medlemmer og adm. støtte-

personer ble invitert til Szczecin 7. juni 2022 for et første fysisk møte etter år med pandemi. 

Medlemmene i det nye sekretariatet ble presentert. Ny generalsekretær er en politiker fra region-

parlamentet, som har vært styremedlem i BSSSC de siste par årene - Wojciech Dorżynkiewicz. I 

tillegg har de koblet på flere fra region-administrasjonen, herunder en utøvende sekretær samt noen 

rådgivere og kommunikasjonsansvarlige. Brussel-antenne blir West-Pommerns EU kontor i Brussel 

v/Malgorzata Pytel.  

 

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

 
Adoption of the minutes from the hybrid Board Meeting, December 1st, 2021 
Det var ingen merknader til referatet. Dette ble godkjent. 

 

2. Discussion about current Russian-Ukrainian conflict 

Styrets formann Geblewicz innledet til saken. Han viste til at han i forkant hadde bedt Kaliningrads 

representanter om ikke å stille i møtet. Som følge av krigen ble det anbefalt at BSSSC lager en 

uttalelse basert på runden i møtet, og som tilkjennegir nettverkets standpunkt for samarbeid med 

Russland og støtte til Ukraina. Det ble påpekt at BSSSC ikke har noen regler for å suspendere eller 

ekskludere regioner fra nettverket, men at styrets medlemmer fra de gjenværende ni landene 

allikevel bør kunne beslutte i fellesskap å stoppe samarbeidet med Russland basert på krigen i 

Ukraina. Geblewicz viste også til sak 4 om handlingsplan for 2022-2023 og foreslo å ta inn ny tekst 

om utfordringene knyttet til flyktningestrømmen og migrasjon fra Ukraina. Dette er allerede en 

stor utfordring for Polen og vil bli det også for de andre europeiske landene. Å dele god praksis og 

informasjon vil være nyttig. I tillegg er energi og grønn omstilling et tema som er blitt aktualisert i 

lys av krigen, og som BSSSC bør se nærmere på i fellesskap. Herunder energisikkerhet. Styrets 

leder åpnet så for en runde rundt der alle styremedlemmene som deltok fikk uttale seg og dele 

sine synspunkt.  
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Roger Ryberg holdt et innlegg der Russlands invasjon og krig i Ukraina ble fordømt og støtte gitt til 

det ukrainske folket. Ryberg anbefalte BSSSC å suspendere Kaliningrad regionen inntil videre og 

stoppe alt samarbeid med Russland – i lys av krigen og de sanksjonene som er innført fra EU og 

nasjonale myndigheter. Han tok til orde for å ha en plan på noe lengre sikt for hvordan en skal 

forholde seg til Russland og Kaliningrad. Videre viste Ryberg til noen tiltak som Viken 

fylkeskommune har satt i gang for å møte flyktningestrømmen fra Ukraina i egen region. Han gav 

støtte til formannens forslag om å oppdatere handlingsplanen med punkter om flyktninger og 

energi.  

 

De tyske styremedlemmene viste til hvordan krigen har endret tysk utenrikspolitikk og gikk 

samtidig også inn for suspensjon og stopp av samarbeid. Det ble påpekt at vi i billedlig forstand må 

stenge broen, men ikke rive den ned. Dvs. at det bør være en plan for framtiden, særlig for unge 

mennesker og sivilsamfunnet. Tyskland tar imot mange flyktninger og er klare til å ta imot flere. 

Stefan Musiolik foreslo å sende et brev til Kaliningrads styre-representant med den felles 

erklæringen, og ikke bare publisere denne på nettsidene og i sosiale media. Dette ble notert av 

formannskapet og gitt støtte fra flere i styret.  

 

Representant fra Skåne fulgte opp med å støtte forslag om suspensjon og stopp av samarbeid. Det 

samme gjorde region Pommern (PL), Klaipeda regionen (LT) og Vidzeme regionen (LV). Estland 

hadde forfall til møtet. De finske regionene var mest kritiske og la vekt på at en ikke bør si noe om 

framtidig samarbeid. De ville også ha klare betingelser for å ta opp igjen dialogen. Helsinki-Uusimaa 

regionen informerte om at de stenger sitt kontor i St.Petersburg og at samarbeidsavtalen med 

Moskva regionen er lagt på is.  

 

Konklusjonen var enighet om en felles uttalelse basert på runden i møtet der en fordømmer Russland og 

viser til solidaritet med Ukraina. Formannskapet lager et utkast som sirkuleres før endelig versjon 

ferdigstilles og publiseres. Det lages et brev fra formann til Kaliningrads styremedlem Alla Ivanova der 

BSSSCs standpunkt formidles. BSSSCs handlingsplan 2022-2023 oppdateres med nye elementer knyttet 

til energi og flyktninger.  

 

3. Report from the Pomorskie Chairmanship 2022-2021 

Tidligere generalsekretær Monika Pochroń-Frankowska, gikk igjennom utsendt sluttrapport fra 

formannskapet på vegne av Marshall Struk. Rapporten publiseres på BSSSCs hjemmesider.  

 

Roger Ryberg tok ordet og takket formannskapet i region Pommern for godt arbeid og deres 

innsats for å holde nettverket sammen og levende i en vanskelig pandemi-periode.  

 

Konklusjon: Rapporten ble tatt til orientering.  

 

4. BSSSC Work Plan 2022-2023 

Generalsekretær Wojciech Dorżynkiewicz gikk igjennom forslag til handlingsplan for 

formannskapet til West-Pommern. I 2023 er det lagt opp til å markere 30-års jubileet for BSSSC 

(som ble etablert i Stavanger i 1993). Planen er ambisiøs, men også realistisk. Den bygger videre på 

formannskapene til Finland, Norge og region Pommern (PL) og legger til grunn BSSSCs strategi 

mot 2030. De to temaene nevnt i forbindelse med sak 2 vil bli innlemmet i en oppdatert versjon av 

handlingsplanen etter møtet.  
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Roger Ryberg tok ordet til saken og roste West-Pommern for å legge vekt på kontinuitet og bygge 

videre på det gode arbeidet i BSSSC over flere år. Han bekreftet at Østlandssamarbeidet vil bidra 

og støtte formannskapets arbeid i gjennomføringen.  

Det ble gitt støtte til formannskapets forslag til handlingsplan.  

 

Konklusjon: Forslaget til handlingsplan godkjennes. De to nye områdene legges inn i en oppdatert versjon 

som sendes ut til styret.  

 

5. BSSSC Annual Conference  

BSSSCs årskonferanse 2022 vil finne sted i Klaipeda, Litauen i oktober 2022. Endelig dato er ikke 

helt avklart. Egle Stonke, direktør i Klaipeda regionen (interkommunalt samarbeid mellom seks 

kommuner), presenterte vertskapets ideer. Klaipeda-regionen ønsker gjennom BSSSCs 

årskonferanse å bidra til to av målene for regionen – å bli mer aktive i Østersjøsamarbeidet og å 

styrke regionens økonomiske utvikling. Stonke viste til at situasjonen rundt Ukraina bør 

reflekteres i programmet i tillegg til de tema som er spilt inn. En ad hoc arbeidsgruppe ble etablert 

med representanter fra adm nivå i regionene representert i styret. Roger Ryberg foreslo Ann Irene 

Sæternes som norsk representant i gruppa. Han takket også Klaipeda for nok en gang å påta seg 

vertskap for årskonferansen og viste til godt samarbeid med det norske formannskapet i 2019.  

 

Konklusjon: Styret takket Klaipeda-regionen for sitt engasjement og invitasjon til å gjennomføre 

årskonferansen i Klaipeda i 2022. Dato for konferansen – inkl. styremøtet og ungdomssamling – bør 

kommunisere så snart som mulig.  

 

6. Report from Brussels Antenna   

Fungerende direktør for West-Pommerns EU-kontor i Brussel informerte om aktuelle saker fra 

EU. Presentasjon følger oppsummeringen som vedlegg.  

 

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.  

 

7. Policy areas reports  

Cohesion Policy - Reiner Kneifel-Haverkamp, Region Brandenburg viste til konsekvenser av krigen 

i Ukraina for Interreg-programmene i regionen samt for samarbeidet innen EUs Østersjøstrategi. 

Det er pågående forhandlinger om Østersjøprogrammet – der omskriving vil være nødvendig for å 

ta ut Russland og Hviterussland fra program-tekst og kart. Grenseregionale program med Russland 

vil stoppe opp. Konsekvensene av alt dette er fortsatt uklare og det kan være behov for å samle 

inn informasjon og dele erfaringer på tvers av land/regioner om dette. Et policy-paper kan være 

aktuelt.  

 

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

kulturområdet. Det er stort fokus på gjenoppbygging etter korona der kulturlivet har blitt sterkt 

berørt. Krigen i Ukraina gir nye utfordringer og påvirker prosjekt der Russland nå suspenderes. 

Policy Area kultur planlegger en prosjektutviklingsworkshop med fokus på kulturens betydning i 

vanskelige tider. Flere nye prosjekt er under arbeid. Prosjektet «Cultural Cities and Regions» vil 

søke om Interreg-midler fra Østersjøprogrammet. CBSS vil være prosjektleder. Det er ønske om 

at BSSSC støtter prosjektet som assosiert partner (støttebrev).  
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Maritime policy - Janne Tamminen, Helsinki Uusimaa Region informerte fra arrangement under det 

franske EU-formannskapet og at EU ønsker å ta en ledende rolle for situasjonen for havområdene. 

HELCOM sitt årlige møte er utsatt som følge av krigen i Ukraina. Det samme gjelder deres årlige 

stakeholder forum. EUs maritime dager finner sted i Ravenna, Italia 18. – 19. mai.  

 

Innovation Transfer Group, Inese Suija, Vidzeme Region (LV) oppdaterte styret om gruppas arbeid 

og initiativ. Gruppa utgjør en plattform for felles læring, nettverksamarbeid og co-creation. De har 

gjennomført to møter hittil i år – 26.1 og 2.3. Dette er møter med forhåndsvalget tema og 

inviterte innledere. Temaene var henholdsvis innovasjon i kontekst av det nye Interreg 

Østersjøprogrammet og naturinspirert innovasjon. Møtene er tatt opp og kan sees i etterkant av 

de som ønsker det. Suija oppfordret flere regioner til å delta på de digitale møtene og til å utpeke 

representanter til nettverket. Neste møte er 27. april. Møtet er åpent og varer mellom 1 time og 

1,5 time.  

 

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering 

 

8. Youth involvement  

Ungdomskoordinator Christopher Lucht (Brandenburg) oppdaterte styret om arbeidet i 

ungdomsnettverket. Han presenterte vårmøtet 2022, der Østlandssamarbeidet og ØstsamUng er 

vertskap. Samlingen skal være i Drøbak i slutten av april. Lucht informerte om at påmeldingen er 

åpen og oppfordret alle regionene til å sende ungdom til samlingen i Norge. Han tok også opp 

etableringen av ungdoms-huber i hvert land/region. Fortsatt flere som ikke har lagt til rette for 

dette. ØstsamUng er ungdoms-hub i Norge. BSSSC er sterkt engasjert i videreføringen av Baltic 

Sea Youth Platform og Lucht oppfordret Bernd Heminigway i CBSS om å si litt om status for dette 

arbeidet i sitt innlegg.  

 

Konklusjon: Styret takket for informasjonen. Alle styremedlemmene oppfordres til å sende ungdommer til 

BSSSC Youth sitt vårmøte i Drøbak, Norge 28.4 – 1.5 2022.   

 

9. Reports from BSR strategies, programmes  

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

herunder konsekvenser av EUs suspendering av samarbeidet med Russland og Hviterussland. Dette 

får konsekvenser for pågående prosjekter under gammelt program for det nye programmet. Hun 

viste også til den pågående søkerunden og frister for søknader og datoer for søknadsbehandling.  

 

Videre informerte Sæternes om den nasjonale koordineringsgruppa for Østersjøstrategien sin 

suspendering av alt samarbeid med Russland og Hviterussland. Det ble også nevnt at det er 

utskiftninger av noen tematiske koordinatorer i strategien av betydning for BSSSC. Nye 

kontaktpersoner vil være på plass innom kort tid. Det årlige forumet for Østersjøstrategien vil bli 

avholdt i Lappeenranta, Finland 28.-29. september 2022. Trolig som et fysisk møte.  

 

Saken ble tatt til orientering 

 

10.  Short reports from other BSR organizations  

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

BSPC, der han primært viste til konsekvensene av Russlands invasjon i Ukraina og at BSPC har 

stoppet alt samarbeid med det nasjonale og de regionale parlamentene i Russland. Møter har blitt 
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utsatt, men det er nå besluttet å videreføre arbeidet uten russisk deltakelse. Årsmøtet 12. – 14. 

juni i Stockholm vil bli gjennomført som planlagt uten russiske deltakere.  

 

Vise-direktør i sekretariatet i CBSS, Bernd Hemingway, orienterte fra Østersjørådet der tema også 

var rådets suspendering av Russland som medlem i rådet og Hviterussland som observatør. 

Markeringen av 30-års-jubileet i mars ble avlyst. En ministerdeklarasjon er utarbeidet og sendt ut. 

CBSS legger vekt på å suspendere – ikke ekskludere Russland. Vil gjenoppta samarbeid når 

forutsetningene er til stede. Det er nå usikkert hvor lang tid det kan ta. Arbeidet i CSO vil 

fortsette som normalt uten Russland. Det norske formannskapet har pr. dato ikke bestemt om 

utenriksministermøtet i slutten av mai skal gjennomføres uten Russland - eller avlyses.  

Hemingway oppdaterte styret om arbeidet for å sikre ungdomsplattformen. Det skisseres nå på 

Terms of Reference og et budsjett for dette. CBSS mister 12% av budsjettet sitt som følge av 

suspenderingen av Russland. Endelig konklusjon er ikke klar enda. Neste CSO-møte er i Oslo 5 – 

6. april.  

 

Executive Secretary i CPMR Baltic Sea Commission (BSC), Lucille Ehrhart, takket for godt 

samarbeid med BSSSC på vegne av BSC sin leder og seg selv - og de ser fram til videre samarbeid 

med det nye formannskapet. Styret i BSC vedtok en felles uttalelse om Ukraina på siste møte. BSC 

har ingen russiske medlemmer. På transportområdet har BSC jobbet med TEN-T revisjonen og 

sendt inn et posisjonspapir i høringen. De har i tillegg jobbet en del med EUs arktiske politikk og 

skissert et posisjonspapir også her. Dette oppdateres nå som følge av situasjonen i Ukraina og 

Russlands krigføring. Bio-energi står i fokus på arbeidsgruppa for energi og klima. BSC 

generalforsamling 2022 finner sted i Helsinki 26-27. september – i forkant av det årlige forumet for 

Østersjøstrategien (se sak 9).  

 

Konklusjon: Styret takket for informasjonen 

  

11. Board Meetings 2022 

Neste styremøte avholdes 7. juni 2022 i Szczecin, Polen 

 

Datoene for høstmøtene i oktober og desember vil bli sett nærmere på og vurdert justert. 

Forslagene er 6. oktober i Klaipeda og 14. desember i Brussel. Roger Ryberg meddelte at det er 

fylkesting i Viken 14 – 15. desember og han bad om at alternativ dato vurderes.  

Ungdomskoordinator Christopher Lucht informerte om at han ikke har anledning til å delta på 

styremøte og årskonferanse uka med 6.10 og han oppfordret til å utsette datoen til seinere i 

oktober. Dette er viktig i og med at det forutsettes en samling i ungdomsnettverket sammen med 

årskonferansen.  

 

Konklusjon: Formannskapet kommer tilbake med en ny plan for høstens styremøter – inkl. dato for 

årskonferansen. Neste møte ble bekreftet som fysisk møte 7. juni.  

 

12. Upcoming events 

The European Year of Youth in Westpomerania Region in June 

BSSSC Spring Youth Event 28 April till 1 May 2022 in Drøbak, Norway 

Baltic Future Forum 8 – 9 September in Lübeck, Germany 

EUSBSR Annual Forum 28 – 29 September in Lappeenranta, Finland 

 

Lillehammer 23/3 2022/Ann Irene Sæternes, referent 


