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Innspill til arbeid mot å utarbeide en Nordsjøstrategi i regi av EU

Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak:
1. Vestlandsrådet ber den norske regjeringa følge opp arbeidet med en strategi for
Nordsjøen og sørge for at EØS-avtalen blir gjort gjeldende for arbeidet, slik at Norge og
norske fylkeskommuner kan delta i arbeidet med utarbeiding og gjennomføring av en slik
strategi.
2. Vestlandsrådet mener Nordsjøstrategien må være en sektorovergripende strategi som
omhandler både selve Nordsjøen og regionene rundt.
3. Vestlandsrådet vil foreslå at følgende tema blir fokusert i Nordsjøstrategien:
o forskning og utvikling omkring omstrukturering av maritime næringer
o forskning og utvikling knyttet til risikoanalyse (kartlegging, forebygging og
håndtering) i forhold til maritime transport og andre aktuelle aktivititeter
o forskning og utvikling knyttet til bærekraftig omstilling og utvikling av
kystsamfunn
o forskning og utvikling knyttet til integrert kystsoneplanlegging
o prosjektutvikling knyttet til hvordan felles språk og kultur rundt Nordsjøen kan
være utgangspunkt for videre innovasjon og utvikling
o regional medvirkning i utvikling og gjennomføring av tiltak
o maritime korridorer og intermodale transportløsninger
o havner og miljø
o infrastruktur for fornybar energi
o marine ressurser
o videreutvikling i forhold til olje/gass ressursene
Prenta vedlegg:
A strategy for the North Sea
Uprenta vedlegg:
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Saksframstilling

Bakgrunn
I regi av Nordsjøkommisjonen og Regionkomiteen i EU, blir det nå arbeidet for at EU etablerer
en egen Nordsjøstrategi. Bakgrunnen er bl.a. gode erfaringer fra arbeid med en Østersjøstrategi
som ble vedtatt i oktober 2009. En egen Donaustrategi vil ventelig bli behandlet i 2011, og det
blir drevet aktivt lobbyarbeid for en Adriaterhavs strategi og en Arlanterhavsstrategi.

Innhold og mål
I en mulig Nordsjøstrategi foreslår Nordsjøkommisjonen at man vil særlig se på spørsmål knyttet
til forvaltning av Nordsjøen, forbedre tilgang og attraktivitet i forhold til havnene, takle
klimaendringer og skissere måter å takle dette på, fremme innovasjon og gode resultater, og
vektlegge bærekraftige og livsdyktige lokalsamfunn.

Konsekvenser for Vestlandet
For Vestlandet er det først og fremst viktig at strategien vil omfatte Norge og norske regioner,
både i utarbeidelsen og gjennomføringen av strategien. Her må det legges press på norske
myndigheter slik at de bruker EØS-avtalen til å sikre Norges likestilt plass.
Dernest er det viktig for Vestlandet at strategien tar opp tema som er viktige for landsdelen.
Marine og maritime spørsmål er naturlig nok sentrale for Vestlandet. Viktigst her er bedre
samordning av forvaltningen av marine ressurser, utvikling av North Sea Grid og liknende
samarbeidstiltak, utvikling av felles overvåkingssystemer og samordning av kystvakt, osv., men
også utvikling av marine og maritime klynger/centres of excellence osv.
Vestlandsrådet bør også sørge for at fjellregionproblematikken blir integrert i strategien.
Kystsamfunnene er vel kanskje det området der en trans-nasjonal Nordsjøstrategi kan tilføre
Vestlandet (og resten av Kyst-Norge) mye

Utfordringer
Det ligger noen utfordringer knyttet til arbeidet med å få etablert en egen Nordsjøstrategi i regi av
EU. Disse er nærmere beskrevet i et eget notat, som følger saken. Her vil vi likevel presentere
kort de viktigste.
Den største utfordringen knytter seg nok til om det bør etableres egne strategier for makroregioner i det hele. Selv om vi nå har en slik strategi for Østersjøområdet, er Kommisjonen selv
nokså lunkne til dette bl.a. på grunn av at det ikke skal etableres nye forvaltningsnivå på makroregionnivå i Europa.
Den andre utfordringen har med regionbegrepet å gjøre. Nordsjøkommisjonen ønsker en
Nordsjøstrategi skal gjelde for regionene rundt Nordsjøen og slik sett legge til grunn en tydelig
region tilnærming. Flere stater vil nok heller argumentere for at statene bør være den sentrale
aktøren.
Det er også et spørsmål om Kommisjonen i det hele vil la Norge delta som en likeverdig partner i
arbeidet med en slik strategi. I så fall må dette gjøres gjennom EØS avtalen. Dette må tas opp
med norske myndigheter.
Hvilke mål og innhold skal en Nordsjøstrategi ha? Innledningsvis har man fokusert på forvaltning
av marine ressurser, skipsfart, osb. Med andre ord en ”smal” tilnærming. Nordsjøkommisjonen
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arbeider med en videre tilnærming og dette vil nok sette dagsorden for det videre arbeidet. Som
vist over har man så langt valt ut fem overordnede temaer; forvaltning av Nordsjøen, forbedre
tilgang og attraktivitet i forhold til havnene, takle klimaendringer og skissere måter å takle dette
på, fremme innovasjon og gode resultater, og vektlegge bærekraftige og livsdyktige lokalsamfunn.
En Nordsjøstrategi vil ellers naturlig nok spille en viktig rolle for Interreg-programmene for
Nordsjøen. Disse programmene har vært svært viktige for Vestlandet og fylkeskommunane her
har vært – og er – partnere i mange prosjekt under Nordsjøprogrammet. En Nordsjøstrategi vil
også være nyttig i forhold til utvikling av EUs regionalpolitikk for årene 2014 – 21. På
felleskonferansen mellom Nordsjøprogrammet og Nordsjøkommisjonen i Stavanger i 16 til 18
juni vil dette bli drøftet.
Det vil også åpenbart være viktig å etablere et strategisk partnerskap, sett fra Vestlandet. Tett
samarbeid med Agderfylkene og LU (Landsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag) vil være
viktig her. Internasjonalt ser vi at Vestra Gøtaland region og Aberdeenshire har vært sentrale for
fylkeskommunene på Vestlandet, f.eks i forhold til felles interregprogrammer.

Vurdering
Fylkesrådmannen ser det som naturlig og ønskelig at Vestlandsrådet engasjerer seg for at det blir
utarbeidet en egen Nordsjøstrategi i regi av EU. Regionene som naturlig hører til her og har etter
måten tett kontakt med hverandre, er svært strategisk viktige for Vestlandet. Derfor må
Vestlandsrådet også være med å sikre at vi kan spille en rolle både i utarbeidelsen av strategien og
at den inkluderer Vestlandet og fylkeskommunene som sentrale aktører i iverksettelsen av
strategien.
Vestlandet har gjennom fylkeskommunene over flere år nå vært en aktiv bruker av EU sine
Interregprogrammet, først og fremst gjennom Nordsjøprogrammet. Den åpenbare relasjonen
mellom Interregprogrammene og en Nordsjøstratgei peker også i retning av aktiv deltakelse fra
Vestlandet. En Nordsjøstrategi uten medvirkning fra norske kystregioner vil samlet sett derfor
være særs underlig.
Fylkesrådmannen vil ellers peke på verdien av å stå samlet langs norskekysten når en slik strategi
skal utarbeides. Bl.a. har vi et godt samarbeid med LU, og dette bør kunne forsterkes gjennom et
slikt arbeid.
Tematisk vil fylkesrådmannen utfordre Vestlandsrådet. Jeg ser bl.a. at den felles kulturhistoriske
dimensjonen ikke er eksplisitt synliggjort fra Nordsjøkommisjonen. Jeg vil derfor gjøre framlegg
om at Vestlandsrådet også tar inn et eget punkt kulturhistorisk og kunstnerlig samarbeid
Fylkesrådmannen vil ut fra dette be Vestlandsrådet tilrå at følgende punkter blir spilt inn til
Nordsjøkommisjonen og Regionkomiteen i EU:
1. Vestlandsrådet ber den norske regjeringa følge opp arbeidet med en strategi for
Nordsjøen og sørge for at EØS-avtalen blir gjort gjeldende for arbeidet, slik at Norge og
norske fylkeskommuner kan delta i arbeidet med utarbeiding og gjennomføring av en slik
strategi.
2. Vestlandsrådet støtter opp om at Nordsjøstrategien må være en sektorovergripende
strategi som omhandler både selve Nordsjøen og regionene rundt.
3. Vestlandsrådet vil foreslå at følgende tema blir fokusert i Nordsjøstrategien:
o forskning og utvikling omkring omstrukturering av maritime næringer
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o forskning og utvikling knyttet til risikoanalyse (kartlegging, forebygging og
håndtering) i forhold til maritime transport og andre aktuelle aktivititeter
o forskning og utvikling knyttet til bærekraftig omstilling og utvikling av
kystsamfunn
o forskning og utvikling knyttet til integrert kystsoneplanlegging
o prosjektutvikling knyttet til hvordan felles språk og kultur rundt Nordsjøen kan
være utgangspunkt for videre innovasjon og utvikling
o regional medvirking i utvikling og gjennomføring av tiltak
o maritime korridorer og intermodale transportløsninger
o havner og miljø
o infrastruktur for fornybar energi
o marine ressurser
o videreutvikling i forhold til olje/gass ressursene

