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Om Nordsjøkommisjonen og North Sea Region 2020
Nordsjøkommisjonen ble opprettet i 1989 som en geografisk underkommisjon av
Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR). Organisasjonen har i dag 31
medlemmer som representerer 8 land rundt Nordsjøen. Vestlandsfylkene har deltatt
aktivt i Nordsjøkommisjonen siden starten.
Nordsjøkommisjonen er først og fremst en politisk organisasjon – en arena for
regioner rundt Nordsjøen til å samordne interesser, samarbeide og utvikle politikk.
Det er og en mulighet for fylkeskommuner fra ikke-medlemslandet Norge til å være
med å påvirke den europeiske dagsordenen.
Arbeidet i Nordsjøkommisjonen styres av strategidokumentet North Sea Region
2020. Strategien ble vedtatt i 2011 etter grundige diskusjoner og innspill fra partnere
og stakeholders. Strategidokumentet gir argumentasjon for behovet for strategisk
samarbeid i Nordsjøbassenget ved å definere felles utfordringer, muligheter og
prioriterte områder for samarbeid i henhold til figuren under. De prioriterte områdene
samsvarer godt med prioriteringene på Vestlandet; bærekraftige lokalsamfunn,
klima og miljø, forvaltning av sjøarealene og transport. Innovasjon, bærekraft og
konkurransekraft er horisontale tema som går på tvers av de foregående fire
områdene.

Arkivsaksnr.:15/9818-1
Reg.dato: 20.05.2015

Løpenr: 32309/15
Arkivnr:

Saksbeh: Odd Erik Hansgaard

Handlingsprogram for strategien blir utarbeidet i de fem tematiske gruppene; 1)
Energy- and Climate Change, 2) Culture and Tourism, 3) Marine Resources, 4)
Economic Development og 5) Transport. Gruppene arbeiderer med
politikkutforming, prosjektutvikling og utveksling av kunnskap.
Hvorfor revidere North Sea Region 2020?
Nordsjøkommisjonens styre (Executive Committee) besluttet i oktober 2014 å
revidere strategidokumentet innen juni 2016. North Sea Region 2020 ble vedtatt i
2011, og planperioden går fram mot 2020. Det legges derfor opp til en
halvveisevaluering i planperioden.
Det gir organisasjonen en mulighet til å revidere hva en har oppnådd siden 2011, og
hvilke oppgaver som gjenstår. Det gjelder både overordnede strategiske prosesser,
og konkrete oppgaver innen de tematiske gruppene. Ikke minst gir
revideringsprosessen en mulighet til å sikre at handlingsdelen av planen er tilpasset
de oppgaver Nordsjøkommisjonen og dens medlemmer skal og bør gjennomføre.
Handlingsdelen bærer preg av ambisjonene om å utvikle en «North Sea Strategy»
hvor medlemsstater, EU-institusjoner og stakeholders skulle bidra i oppfølgingen.
Nå har vi anledning til å oppdatere handlingsdelen slik at det kan tilpasses dagens
og medlemmenes behov.
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2014 var et begivenhetsrikt år i Brussel. Det var første året i en ny programperiode
for Interreg og Horizon 2020. Samtidig var det valg til Europaparlamentet, og
utnevnelse av nye kommisærer i Europakommisjonen. For Nordsjøkommisjonen er
EUs politikk og initiativer en viktig kontekst. En evaluering av Nordsjøkommisjonens
strategidokument vil sikre at vi er i stand til å respondere på politikken EU fører.
Samtidig er den politiske virkeligheten en annen i 2015 enn i 2011. Det legges opp
til en revidering av den eksisterende strategien, ikke utvikling av en ny strategi. På
tross av det, må en revideringsprosess se på om de eksisterende prioriteringene
fortsatt er riktige, og om det har kommet opp nye saker som bør løftes inn i et
strategidokument.
Tidsplan for revideringsprosessen
Nordsjøkommisjonens sekretariat ble bedt om å presentere en tidsplan for
prosessen for Nordsjøkommisjonens styremøte i mars 2015. En overordnet tidsplan
med milepæler for rapportering følger under. Presidentskapet i Nordsjøkommisjonen
fungerer som styringsgruppe for arbeidet mellom styremøter og årsmøter.
Presidentskapet består av president Tom-Christer Nilsen, samt visepresidentene
Kerstin Brünnstrøm fra Västra Gøtaland i Sverige og John Lamb fra Southend i
England. Nordsjøkommisjonens sekretariat leder en administrativ arbeidsgruppe.
Det er satt av € 30 000 til arbeidet, inkludert kjøp av konsulenttjenester. Et revidert
strategidokument skal være ferdig til årsmøtet i juni 2016.
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I juni 2015 vil en mer detaljert prosessplan bli framlagt, med et forslag om omfanget
av revideringen og hvor det er behov for kjøp av konsulenttjenester. I tillegg vil det i
samarbeid med CPMR legges fram en oppdatert oversikt over relevant EU- politikk.
I perioden mellom årsmøtene i 2015 og 2016 vil selve innholdet i strategien
revideres. Det legges opp til bred involvering fra medlemmer og fra
medlemsregionene.

Forslag til vedtak:
1. Vestlandsrådet tar saken til orientering
2. Vestlandsrådet samordner innspill i høringsrunden ultimo 2015

Trond Nerdal
Fylkesrådmann
Odd Erik Hansgaard
Sekretariatsleder
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