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Fortsatt arbete med Östersjökommissionen
Ärendet
Ärendet gäller fortsatt medlemskap i Conference of Peripheral and Maritime
Regions (CPMR) och Östersjökommissionen (BSC), att utse representant från
Stockholms läns landsting samt landstingsstyrelsens kostnader i samband med
årsmötet 2011.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteutlåtande 2011-03-28
Förvaltningens skrivelse 2011-02-16 inkl 2 bilagor
Förslag till beslut
Landstingsstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta
att besluta om fortsatt medlemskap i Conference of Peripheral and Maritime
Regions och Östersjökommissionen
att utse en representant från Stockholms läns landsting för tiden mellan årsmötena
i Conference of Peripheral and Maritime Regions år 2012 och 2013
att godkänna kostnader för deltagandet i årsmötet med högst 10 000 kronor.
Bakgrund
BSC bildades 1996 med stöd av bl a Stockholms läns landsting tillsammans med
de finska regionerna. SLL har sedan organisationens tillblivelse varit en aktiv
medlem och har svarat för såväl ordförandeskap som sekretariat under flera år.
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Sedan 1996 har ordförandeskapet och sekretariatet organiserats så att
ordförandeskap och sekretariat är förlagda till skilda länder och regioner. Erik
Bergqvist (s) Västerbotten är idag ordförande i BSC och sekretariatet är förlagt till
Helsingforsregionen.
Fullmäktiges ordförande företräder SLL vid CPMRs och BSC årsmöten samt har ett
särskilt ansvar att vara kontaktlänk med CPMR:s Nordsjökommission.
Årsavgifter och kostnader i samband med årsmötet
Medlemsavgiften för CPMR är baserat på antal invånare i regionen och uppgår
under 2011 till 20 756 Euro (ca 190 000 SEK) och Östersjökommissionen 1600
Euro (ca 15 000 SEK).
Den totala avgiften för 2011 är 22.356 € ca 205 000 SEK.
Kostnaderna för deltagandet i årsmötet uppgår till högst 10.000 SEK.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets miljöpolitiska program Miljösteg 5 har hänsyn till
miljön beaktats och bedömningen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbeskrivning i detta ärende.
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