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Bakgrund och beslutsunderlag angående årsmöte för och det
fortsatta arbetet med Östersjökommissionen
Bakgrund
Östersjökommissionen (Baltic Sea Commission, BSC) bildades 1996 med stöd
av bl a Stockholms läns landsting. Landstingsledamöterna Anders Gustâv (M)
och Bo Krogvig (S) hade en avgörande betydelse för organisationens tillblivelse
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.
Östersjökommissionen är knuten som en av sex geografiska kommissioner till
Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) - en intresseorganisation
för maritima och perifera regioner i Europa med kontor i Rennes och Bryssel.
Organisationen har en stor inverkan bl a på EU:s regionalpolitik. De maritima
aspekterna som sjötransporter och miljö har utvecklats till att bli centrala i
organisationens arbete.
Ett av Östersjökommissionens främsta mål är att kommunicera regionala intressen
till EU, den nationella nivån och angränsande regioner och få beslutsfattare
ocinom och utanför organisationen att förstå Östersjöns särart; dess biologi med
det bräckta vattnet samt även transportfrågorna med vinterns ishinder. Dessa
frågor är till stora delar okända för södra Europa.
15-årsjubileum och årsmöte
Östersjökommissionens första generalförsamling genomfördes på färja mellan
Stockholm och Helsingfors 1996. Med anledning av att det i år är femton år sedan
organisationen bildades föreslås att årsmötet 2011 genomförs i samarbete mellan
Stockholms läns landsting och Helsingforsregionen. Alla deltagare står för egna
resekostnader.
Programmet inleds i Stockholm den 26 maj i landstingssalen med ett seminarium
där Gustav Andersson talar om skärgården och professor Gunnar Elmgren
beskriver Östersjöns miljöutmaningar. Därefter busstransport till Stadsgården för
fortsatt konferens ombord på färjan till Helsingfors. Där hålls det formella
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årsmötet med åtföljande middag. Under båtresan kommer även erfarenheter av
skärgårdsprogrammet inom Central Baltic 2007-2013 att presenteras av Philipp
Schwartz, chef för programsekretariatet. En tillbakablick i skriftlig form över de 15
åren kommer att överlämnas till deltagarna.
I Helsingfors vidtar ett program med Helsingfors som värdar, bl a om samarbete
med ryska regioner samt ett besök på HELCOM Baltic Sea Action Plan
Budgetförslag
Kostnad
IK
LS
Skrift om Östersjökommissionen
150 000
150 000
Seminarium i landstingssalen
5000
5000
Busstransfer
5000
5000
Resekostnader
15 000
10000
5000
SLLs ansvar för årsmötet är förankrat på chefsnivå i den gamla organisationen.
En stor del av dessa kostnader har belastat budgeten 2010.
Medlemskap och representation
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 Östersjökommissionen och
sekretariatet är förlagt till Helsingforsregionen.
Inger Linge (m) företräder SLL vid CPMRs och Östersjökommissionens årsmöten
samt har ett särskilt ansvar att vara kontaktlänk med CPMR:s Nordsjökommission.
Det stora intresse att delta i Östersjökommissionens arbete som inledningsvis
fanns från bl a de baltiska regionerna har minskat under senare år. Finanskrisen
och regionernas svagare ställning har troligen inverkan men också det faktum att
mycket av de kontakter och den information som medlemskapet i
Östersjökommissionen tidigare gav nu kan fås genom medlemskapet i EU och
regionkommittén. I dag är endast några regioner i Estland medlemmar, ingen
region i Lettland eller Litauen samt vidare en region i Polen. Se bilaga 1.
Flera i styrelsen, inklusive SLL, har betonat vikten av att stärka intresset för
Östersjökommissionens arbete bland regionerna i Östersjöområdet om
organisationens legitimitet ska kunna bibehållas. Det har därför föreslagits att
styrelsen vid utgången av nuvarande styrelseperiod 2012 ska göra en omprövning
av Östersjökommissionens uppdrag.
Landstingets fortsatta medlemskap bör omprövas i det fall organisationen inte
förmår att bibehålla sin roll som företrädare för regionerna runt hela Östersjön.
(Medlemsregioner framgår av bilaga 1.)
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Årsavgifter
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.

Bilaga 1. Medlemmar i Östersjökommissionen
Bilaga 2. Program för 15-årsjubileum och årsmöte
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