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MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 6. JANUAR 2016
Dato / sted:

Onsdag 6. januar 2016, Akershus fylkeskommune, møterom 212

Til stede:

Rune Bakkevoll (Akershus), Vibeke Jakobsen (Telemark), Per Jørgen
Olafsen (Vestfold), Trond Myrland (Buskerud), Ole Jørn Alfstad
(Hedmark), Kjersti Garberg (Østfold), Anita Lindahl Trosdahl (Oslo) og
Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat).

Forfall:
Kopi:

Turid Knutsen-Løvik (Oppland)
Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidets sekretariat og Jan Edøy, ORE

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf: 61 28 93 53

Vår dato: 08.01.16

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2016/1

Leder av internasjonal adm. gruppe, Kjersti Garberg, ønsket velkommen og godt nyttår til alle.
SAKSLISTE
Sak 01/16
Godkjenning av møtereferat fra siste møte 3. november 2015.
Det var ingen merknader til referatet. Konklusjon: Godkjent
Referatsaker:

Smart Spesialisering: Ann Irene Sæternes minnet om seminaret 12. januar og viste til god
påmelding. Vel 80 deltakere forventes til dialogseminaret. Internasjonalt fagpolitisk utvalg er
informert og noen av medlemmene er påmeldt. Evt. videre oppfølging innenfor rammen av
internasjonalt fagpolitisk utvalg må vurderes i etterkant av seminaret. Ole Jørn Alfstad deltar i
styringsgruppa for prosjektet på vegne av internasjonal adm. gruppe.
Erasmus+ prosjektet med Schleswig-Holstein: Ann Irene Sæternes orienterte fra partnermøte
på Gardermoen 7. desember 2015. Ad hoc arbeidsgruppa anbefaler etter møtet å ta ett skritt
tilbake å gjennomgå prosjektideen på nytt. Det vil bli et norsk prosjektmøte 18. januar 2016 og
etter dette vil vi kunne si noe om anbefalinger for veien videre. Det vurderes en spissing av tema
eller også inndeling i flere initiativ. Bruk av Erasmus+ som instrument for finansiering ─ eller
ikke ─ vil også bli drøftet. Internasjonal adm. gruppe, som initiativtaker, vil få info via e-post om
status etter 18. januar.
Sak 02/16
Status for valg til ulike europeiske organisasjoner og verv
Informasjon om oppnevning til verv og medlemmer i internasjonalt fagpolitisk utvalg ble tatt til
orientering. Det ble opplyst at fylkesvaraordfører Lars Salvesen, AFK er med i styret i ARC
(Airport Region Conference).
I tilknytning til utsettelse av oppnevning til kommisjonen med Schleswig-Holstein, ble det
foretatt en større diskusjonsrunde rundt partnerskapsavtalen og kommisjonsmøtene. Ann Irene
Sæternes orienterte fra telefonmøte med Schleswig-Holstein om neste kommisjonsmøte og deres
politiske deltakelse. I kommisjonsmøte 2016 vil Schleswig-Holstein stille med Europaminister
Spoorendonk som delegasjonsleder. Videre vil de legge til rette for deltakelse fra noen politikere
fra komiteen for Europasaker i Parlamentet. Dvs. bedre politisk deltakelse enn på møtet på
Hamar forventes. Videre ble det understreket at avtalen er mellom regjeringen i Schleswig2

Holstein og de åtte fylkeskommunene. Dette betyr at det på tysk side er 1 politiker ansvarlig og
på norsk side er det 8 politiske ledere. Dette gir i utgangspunktet en miss-match mht. politisk
deltakelse i en kommisjon der hver av partene har 4 medlemmer.
Bedre forankring av samarbeidsavtalen og mer konkret aktivitet, som involverer flere
fylkeskommuner er ønskelig. Det må settes mer fokus på arbeidet mellom kommisjonsmøtene og
at rapportering fra konkrete aktiviteter kommer mer til sin rett i selve kommisjonsmøtet.
Referanse til hvordan andre partnerskap fungerer i samspillet mellom politisk samarbeid og
prosjektaktivitet ble gitt. Hvordan få mer operasjonelt arbeid inn i avtalen og mer adm. kapasitet
i gjennomføring, ble løftet fram. Det var bred enighet om et behov for å vitalisere avtalen og se
på organisering og insentiver for bedre oppfølging. Alternativet er avvikling av avtalen, dersom
en ikke lykkes med å få den til å fungere tilfredsstillende for begge parter.
Vedtaket i kontaktutvalgets møte i juni 2015 ble vist til (basert på diskusjon også i internasjonalt
fagpolitisk utvalg i mai). Her ønskes en gjennomgang av samarbeidsavtalen i oppstart av den nye
valgperioden. Ann Irene Sæternes foreslo at internasjonal adm. gruppe avtaler et arbeidsmøte
med samarbeidspartnerne i Kiel (ansvarlig for avtalen). Møtet foreslås koblet til tidspunkt for
internasjonal adm. gruppes møte i april. Dette ble bifalt og følgende konklusjon ble gjort:
Internasjonal adm. gruppe initierer et arbeidsmøte i Kiel om samarbeidsavtalen den 12. april
2016. Gruppa reiser nedover med Color Line 11.4 og tar eget arbeidsmøte på båten. Møte i Kiel
12.04 og retur med fly fra Hamburg på kvelden tilbake til Oslo. Møteplanen for 2016
oppdateres. En ad hoc arbeidsgruppe med leder, nestleder og sekretær fikk i oppdrag å
forberede arbeidsmøtet i Kiel 12.04.
Kommisjonsmøte for 2016 er foreslått til 28. – 29. september i Kiel. Oppnevning til dette møtet
bør tas i forbindelse med KUs møte i mars. Internasjonal adm. gruppe foreslår at KU gjør en
oppnevning til kommisjonsmøte 2016, og at saken tas opp på nytt i oktober-møtet med tanke på
resten av valgperioden. En videreføring av norske kommisjonsmedlemmer som i forrige
valgperiode – dvs. leder og nestleder i KU og leder og nestleder i intensjonalt fagpolitisk utvalg anbefales for 2016-møtet. Konklusjon: Ann Irene Sæternes tar anbefalingene med inn i
saksforberedelse til kontaktutvalgets mars-møte.
Sak 03/16
Forberedelse til oppstartmøte i internasjonalt fagpolitisk utvalg
Ann Irene Sæternes gikk kort igjennom programmet for miniseminaret og for tilbakemeldinger
om forfall. Både medlemmer og vara-medlemmer er invitert. To forfall er registrert fra varamedlemmer – ett fra BFK og ett fra TFK. Det ser derfor ut til å bli god deltakelse på seminar og
møte. Videre gikk gruppa igjennom utkast til agenda for selve møtet 28.01.16. Det var ingen
spesielle merknader til sakene. Det ble foreslått å dele ut Østlandssamarbeidets europapolitiske
strategi til alle. For annen informasjon vises det til web-sidene, der denne kan hentes ned av den
enkelte medlem ved behov. Konklusjon: Det var ingen merknader til agenda for møtet i
internasjonalt fagpolitisk utvalg. Evt. innspill til sakene kan sendes Ann Irene Sæternes via epost i etterkant av møtet. Innkalling og saksunderlag vil bli sendt ut 20. januar.
Ann Irene Sæternes opplyste at Oslo kommune ikke prioriterer å delta i internasjonalt fagpolitisk
utvalg og derfor ikke har oppnevnt medlem til utvalget. Kjersti Garberg opplyste om en endring i
deltakelse fra opposisjonen i Østfold. Frederikke Stensrød går ut av fylkespolitikken. Hennes
vara rykker opp på fast plass og ny vara fra FrP er, Leif Willy Eriksen. Liste over medlemmer og
vara-medlemmer er oppdatert tilsvarende og ligger på weben. Konklusjon: Tatt til orientering.
Sak 04/16

Europapolitisk forum 27.01.16
3

Kjersti Garberg tok opp en mulig sak for orienteringer på EPF møtet. Dette dreier seg om den
nye flyseteavgiften og dennes relasjon til konkurranseregelverket og til EUs luftfartspakke.
Østfold jobber med en uttalelse, som kan være aktuelt å orientere om i Europapolitisk forum.
Kjersti Garberg ser nærmere på saken og vurderer om det bør gis en orientering om dette arbeidet
den 27.01.
Notatene til de to hovedsakene vil bli sendt ut så snart de foreligger. Det er behov for å forbedre
arbeidsformen med hensyn til forberedelse av møtene i EPF, og en noe bedre struktur og mer
systematisk arbeidsform ønskes. Dette vil bli tatt opp i den adm. gruppa (kontaktgruppa for
EPF). Det ble videre nevnt at KMD/UD legger opp til en ekstern evaluering av Europapolitisk
forum. Opplegg for denne vil bli presentert på møtet 27.01.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Kjersti Garberg ser nærmere på saken om
flyseteavgiften.
Sak 05/16
Interreg V programmene
I tillegg til de prosjekt som var inkludert i saken ble det nevnt at Oslo og Vestfold er med i
søknader til fase 2 i Urbact programmet. Her har norske aktører hengt seg på prosjekt som ble
godkjent i fase 1. Fra ØKS programmet ble følgende prosjekt nevnt: «Blue move for green
economy» (aktører fra Oslo og Akershus med) , «Biogas 2020» (aktører fra Akershus, Telemark
og Oslo med) og «NØKS II» (aktører fra Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold
med) - alle godkjent i første søkerunde.
Rune Bakkevoll informerte om at oppstartsmøte i Scandria2Act prosjektet (under Interreg
Østersjøprogrammet) er i Berlin 11. og 12. februar. Sekretariatsleder Jon Petter Arntzen følger
prosjektet for Østlandssamarbeidet. Leder av samferdselsgruppa, Tom Granqvist (AFK) deltar i
arbeidet. Akershus fylkeskommune er også partner og har ansvar for en arbeidspakke for å
fremme bruk av grønt drivstoff i korridoren. Det vil bli flere seminar og konferanser som gir
muligheter for fylkeskommunene i ØS til å følge prosjektet.
Ann Irene Sæternes informerte om prosess i Interreg Østersjøprogrammet for rigging av andre
utlysning. Et arbeidsmøte med representanter fra MC vil bli gjennomført i Berlin 13. januar og
rammer for utlysningen blir kunngjort etter dette. Det vurderes å gå tilbake til en ett-trinns
utlysning i andre runde og diskusjonen den 13.01 vil dreie seg om valg av 2-trinn eller 1-trinns
utlysning for andre søkerunde i programmet. Mer info vil komme!
Kjersti Garberg informerte om Interreg Nordsjøprogrammet og at de her ser utfordringer i å
behandle både fulle søknader og prosjektideer i samme møte. 2 søkerunde har frist 14.mars og
det vil også her både være fulle søknader i fase 2 (godkjent i 1 runde) og nye prosjektideer.
Mht. Interreg Europa ble det opplyst at det gjennomføres et partnersøk-forum i Rotterdam (NL)
22. – 23. mars 2016. Andre søkerunde åpnes 5. mars og søkefrist er satt til 13. mai. Informasjon
om godkjente prosjekt i første søkerunde med partnere fra Østlandet vil bli distribuert så snart
beslutning er tatt i MC møtet i februar.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Ann Irene Sæternes lager en oversikt over godkjente
prosjekt i Interreg B og C ─ med deltakere fra Østlandet – jfr. tidligere produserte tabeller for
periode IV.
Sak 06/16
Orientering fra møte i TV-gruppa i Brussel 6. november 2015
Saken ble utsatt pga forfall til møtet fra ORE direktør, Jan Edøy. Informasjon fra møtet vil bli
sendt ut via e-post fra Edøy.
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Sak 07/16

Orientering/rapport fra møter og konferanser høsten 2015
 Generalforsamling i CPMR i Italia (4 - 6.11)
 Årskonferanse i EuroCities i Malmø/København (4. – 6.11)
 Generalforsamling i AER i Brussel (1.12)
 Styremøte og strategiseminar i BSSSC i Berlin (3. – 4.12)

Det ble understreket at EUs arbeid med regionalpolitikken etter 2020 er et viktig fokusområde
som Østlandssamarbeidet bør følge tett. Bl.a. berører dette framtidig Interreg.
I tilknytning til orienteringen om strategiarbeidet i BSSSC informerte Ann Irene Sæternes om
henvendelse til Østlandsamarbeidet v/leder Roger Ryberg mht. å overta formannskap i BSSSC
for perioden 2017-2018. Det ble orientert om henvendelsen i KUs møte i november 2015 og
sekretariatet i ØS er bedt om å forberede et grunnlag for behandling av henvendelsen i KUs møte
i mars 2016. Erfaringer og info fra sist ØS hadde formannskapet i BSSSC i 2006-2008 ble gitt.
Internasjonal adm. gruppe signaliserte behov for å legge til grunn en nøktern økonomisk
vurdering i saksunderlaget.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering
Sak 08/16
Internasjonal møteplan for 2016
Kjersti Garberg forslo å legge inn møtedato for politisk forum i STRING-samarbeidet i planen.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Ann Irene Sæternes oppjusterer med info om STRINGs
vårmøte.
Eventuelt
Justering av møteplan for 2016: Som følge av invitasjon til nasjonalt fylkesnettverk for
internasjonale rådgivere i Bodø 30. – 31. august, og beslutningen om å gjennomføre et 2dagers-møte i april koblet til Schleswig-Holstein samarbeidet (jfr. sak 02/16) – ble det besluttet å
justere møteplanen for 2016. 2-dagers møte på Hamar utsettes til 2017. Møtet i august legges til
Bodø i etterkant av samlingen for fylkesnettverket den 31. august. Ny justert møteplan sendes
gruppa så snart bekreftelse fra Schleswig-Holstein foreligger.
Møteplan 2016: 11 og 12. april, 31. august og 15. november.
Internasjonale kontakter i kommunene og så-midler til prosjektutvikling ble tatt opp. Det viser
seg at flere fylkeskommuner har satt av så-midler til internasjonal prosjektutvikling, men at det er
betydelige ulikheter mht. innretting, organisering og rammer for tildeling av midler mellom
fylkeskommuene. En innsamling av informasjon om de ulike ordningene, og deling av denne,
kan være nyttig for gruppas medlemmer. Sekretariatet tar initiativ til innsamling av data og
sammenstilling til en informasjonsoversikt.
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