REFERAT
MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE ONSDAG 8. APRIL 2015
Dato / sted:

Onsdag 8. april 2015, Akershus fylkeskommune, møterom 212

Til stede:

Rune Bakkevoll (Akershus), Per Jørgen Olafsen (Vestfold), Greta Juul
(Oppland), Thea Breivik (Buskerud), Rannveig Finsveen (Hedmark),
Vala Hunbogadottir (Østfold) og Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat).

Forfall:
Kopi:

Ivar Haug (Vestfold), Gørill Trælstad (Buskerud) og Ole Jørn Alfstad
(Hedmark) - møtte med vara. Lars Haukvik (Telemark) og Anita
Lindahl Trosdahl (Oslo).
Inge Brørs, Østlandssamarbeidets sekretariat

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf: 61 28 93 53

Vår dato: 09.04.15

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2015/2

Fungerende leder, Rune Bakkevoll, ønsket velkommen til møte. Pga. at flere varamedlemmer
stilte i møtet ble det tatt en kort introduksjonsrunde. I tillegg orienterte Ann Irene Sæternes om
tilsetting av ny sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet. Mer info på www.ostsam.no
SAKSLISTE
Sak 08/15
Godkjenning av møtereferat fra siste møte 13. januar 2015.
Det var ingen merknader til referatet. Konklusjon: Godkjent
Sak 09/15
Refleksjoner etter studietur til Sevilla
Saken ble foreslått koblet sammen med sak 10/15 om smart spesialisering (se under) – som også
var hovedtema på studieturen.
Sak 10/15

Smart spesialisering – hvordan følge opp? Status for arbeid i fylkeskommunene
og felles gjennom ØS. Tanker om videre arbeid framover.
Følgende moment kom fram i runden rundt:
• Positivt med en tematisk vinkling på studieturen. Gav god oppmerksomhet til tema og flere
ble informert om det samme – samtidig.
• Lang reise og antall dager borte var i noen grad en utfordring, men reisemålet hang sammen
med valg av tema.
• Turen var godt planlagt og det ble sett på som positivt at både fagpolitisk utvalg og
internasjonal adm. gruppe ble involvert i prosessen og valg av tema og reisemål.
• Ann Irene Sæternes påpekte at det var utfordrende å samarbeide om program med en spansk
region pga. at det tok lang tid å få programmet på plass. Endelig program kom først på mail
når turen var i gang. MEN, programmet ble bra til slutt.
• Oppland har fulgt opp med å ha smart spesialisering som tema på plankonferanse i mars.
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Kandidat til fylkesordførervervet (AP) holdt innlegg basert på info fra turen til Sevilla. Bra at
plansjef var med fra adm. side på turen.
Hedmark og Oppland har hatt en dialog om å melde seg inn sammen i S3 plattformen.
Bakgrunn er henvendelse fra Finland vedrørende et Interreg-prosjekt samt arbeid med diverse
Horisont 2020 prosjekt. Saken er ikke avklart enda.
Turen gav inspirasjon til BFKs arbeid og det er igangsatt en prosess i næringsteamet. Gørill
Trælstad + en til deltok på en per-review samling i Polen i slutten av mars og fikk gjennom
det mer innblikk i arbeidet. Positive erfaringer fra denne deltakelsen ble formidlet. BFK
vurderer å melde seg inn i S3 plattformen og har hatt kontakt med Agderfylkene for info om
deres erfaringer.
Østfold har ansatt en person i næringsavdelingen som skal jobbe spesielt med smart
spesialisering.
Akershus har felles strategier på dette området med Oslo og legger i første omgang vekt på
oppfølging gjennom Østlandssamarbeidet.

Ann Irene Sæternes og Per Jørgen Olafsen orienterte fra møte om smart spesialisering i
Østlandssamarbeidet i etterkant av turen. Her deltok i tillegg Øystein Lunde (Akershus) og Inge
Brørs. Det foreslås bl.a. å gjennomføre en workshop/et seminar for å få flere aktører på Østlandet
involvert og inspirert til å delta i det videre arbeid. Tidspunkt - enten juni eller overgangen
august/september. Medlemmene i internasjonal adm. gruppe foreslo å satse på august/september.
Følgende målgrupper ble spesielt nevnt: fylkesrådmenn, næringssjefer, representanter fra
RFFenes styrer og fra sekretariatene, fra høyskoler og universitet, fra forsknings-/kunnskapsparker og fra næringsklyngene. Både et dagsmøte og 2 dagers-møte ble sett på som relevant.
Dersom en satser på 2-dagersmøte – bør kanskje hovedtyngden av informasjonen komme dag 1
og at de som skal jobbe videre med tematikken blir over til dag 2 (fram til lunsj). 1. september
evt. 1. – 2. september ble foreslått i og med at Inger Midtkandal skal være i Norge 31. august.
Midtkandal foreslår at vi inviterer med noen eksterne innledere fra andre land – bl.a. ble BerlinBrandenburg spesielt nevnt. Også en region med mindre byer bør inviteres – kanskje fra Finland?
Arbeidet kobles i første omgang til arbeidsgruppa i ØS om forskningssamarbeid (VRI og Super
VRI) som ledes av Øystein Lunde, Akershus. Oppkobling etter hvert også av virkemiddelgruppa
ledet av Per Jørgen Olafsen. Det vil også være interessant å se arbeidet i sammenheng med den
pågående kommune- og regionreformen. Regional næringspolitikk og regional verdiskaping og
vekst som viktige deler av ansvaret for nye større regioner. Saken drøftes videre i et møte 16.
april. En sak legges fram på møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg – som kan sendes videre til
kontaktutvalgets møte i juni.
Konklusjon: Runden om oppfølging i den enkelte fylkeskommune ble tatt til orientering. Fint om
noen av fylkeskommunene melder seg inn i S3 plattformen – som grunnlag også for oppfølging
felles på Østlandet. Det forberedes en sak til internasjonalt fagpolitisk utvalg 8. mai og videre til
KU i juni. Internasjonal adm. gruppe foreslår workshop/seminar lagt til august/september 2015.
Sak 11/15

Forberedelse til kommisjonsmøte i samarbeidet med delstaten SchleswigHolstein 6. – 7. mai 2015 på Hamar.

Ann Irene Sæternes gikk igjennom dagsorden for kommisjonsmøtet på Hamar tema for tema.
Innledningsvis ble det informert om at minister Spoorendonk har meldt forfall til møtet pga.
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viktige møter på hjemmebane. Leder for Europa-avdelingen (i Kiel, Brussel og Berlin) Thorsten
Augustin vil være delegasjonsleder.
Tema 1 – kultur: Innledere fra Østlandsutstillingen, Oppland fylkeskommune v/Terje Kongsrud
(film), kulturansvarlig i Schleswig-Holstein samt to kunstnere fra Schleswig-Holstein
Tema 2 – energi og miljø: Her ønsker vi en innleder fra Oslo/Akershus evt. Ruter til å si noe om
miljøvennlig transport og satsing på grønne løsninger for kollektiv og privat transport. Rune
Bakkevoll ble utfordret til å finne noen i og med at verken Oslo eller Akershus vil være politisk
representert på møtet. Ann Irene Sæternes sender en e-post i saken ASAP. I tillegg vil Augustin
si noe om status for kabelen mellom Norge og Schleswig-Holstein, som var oppe på møtet i
Moss i 2012.
Tema 3 – ungdom og utdanning: Hedmark v/Eva Lundin orienterer om prosjektet ComUnYouth.
Tema 4 – arenaer: Roger Ryberg vil si noe om Østersjøsamarbeidet og BSSSC. Ann Irene
Sæternes bidrar med manusskriving for dette innlegget. Videre er det lagt opp til at Gunn Marit
Helgesen sier noe om Nordsjøsamarbeidet og Interreg fra vår side. Dette blir også fulgt opp av
Ann Irene Sæternes. Augustin forventes å si noe fra Schleswig-Holsteins side inkl. info om
STRING.
Diskusjon av handlingsplanen: Per Eivind Johansen, Vestfold sier noe om status for Viking-arv
saken inn mot UNESCO. Holdes på tysk! Per Jørgen Olafsen og Ivar Haug følger opp og tar
ansvar for dette.
Ann Irene Sæternes følger opp overfor Ole Haabeth og lager punkter og innledninger for hans
innlegg. Rannveig Finsveen har ansvar for oppfølging i Hedmark – inkl. innlegg for Per Gunnar
Sveen i møtet og under middag (velkommen).
Orientering under middagen om Willy Brandt ble tatt opp. Skal dette være på tysk eller engelsk?
Gruppas medlemmer hadde ikke noe mot en tysk versjon – da de fleste forstår tysk selv om de
ikke selv snakker språket. Rannveig Finsveen sjekker med vertskapet i Hedmark hva de
foretrekker. Ann Irene sjekker med Ole Haabeth. Konklusjon snart!
Ann Irene Sæternes oppfordret til aktiv involvering i oppfølging av det felles handlingsprogrammet og at gruppas medlemmer bidrar til konkretisering og gjennomføring. Aktører må
kobles sammen og en må tenke partnerskapet i forbindelse med europeiske prosjekt. Det ble
foreslått å inkl. Telemark også under maritime politikk sammen med Vestfold. Telemark følger
bl.a. det maritime i BSSSC.
Konklusjon: Saken ble tatt til etterretning. Rune Bakkevoll følger opp mht. innleder under tema
energi og klima og melder tilbake til Ann Irene Sæternes ASAP. Det forberedes en sak til
internasjonalt fagpolitisk utvalg og kontaktutvalget i mai/juni for oppfølging av kommisjonsmøtet og for å forankre oppfølging av handlingsplanen best mulig i fylkeskommunene.
Sak 12/15
Ad hoc gruppe for tysk
Internasjonal adm. gruppe ble orientert om status for arbeidet og tanker om videre arbeid.
Gruppa var positiv til forslaget fra Schleswig-Holstein om å trekke med en spansk region i
prosjektet. Da vil det være to regioner med samme formål – nemlig å styrke kompetansen på tysk
som fremmedspråk i næringslivet.
Videre ble to spor foreslått – ett i retning yrkesfag og inkl. av tysk som fremmedspråk for
fagområder som retter seg f.eks. mot reiselivet og - ett i retning studiespesialisering og valg av
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tysk for å sikre språkkompetanse inn i yrker relevant for industrien (ingeniører/sivilingeniører) og
for læreryrket (tysklærere i framtiden).
Tabelloversikten over antallet elever med tysk ble gjennomgått. Det er behov for kvalitetssikring
for tallene og at en finner fram til tall for fordypning tysk i alle fylkeskommunene. Thea Breivik
viste til at det i Buskerud er lagt opp til nettbasert undervisning i fordypning tysk pga. for få
elever ved hver skole.
Ad hoc gruppa møtes 21. april til nytt møte. Det tas etter dette kontakt med SIU for å etablere en
dialog. Greta Juul viste til at det jobbes med liknende tematikk ved Høyskolen i Østfold og at
dette må sjekkes ut da to like prosjekt ikke vil få støtte. Ann Irene Sæternes følger opp saken før
21.04.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Internasjonal adm. gruppe er positive til de skisser
som foreligger til nå og bad ad hoc gruppa fortsette i samme sporet og ta med input fra møtet
inn i arbeidet. Det legges opp til en sak på møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 8. mai for å få
tilbakemelding om videre arbeid. Basert på denne legges en sak så fram for kontaktutvalget i
juni for forankring av det videre arbeidet.
Sak 13/15
Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 8. mai
Tema for møtet er ungdomsmedvirkning og forslag til opplegg ble godt mottatt av utvalgets
medlemmer. Som reserveinnleder ble nevnt servicekontoret for innlandet mht. lærlingeutveksling
med Europa (Pål Tvete, Hedmark). Agenda for møtet ble gjennomgått punkt for punkt. Det ble
foreslått å inkludere noe om politikeropplæring etter valget og behovet for å ta med info om
europapolitisk arbeid. Be om input fra utvalgets medlemmer mht. hva som bør inkluderes i
opplæringen og hvilke områder som er viktige å fokusere på – basert på deres erfaringer i
inneværende periode.
Konklusjon: Agenda for møtet er OK og det jobbes videre med saksunderlag. Ann Irene
Sæternes sender ut en e-post til utvalgets medlemmer med påminnelse om dato og med agenda.
Påminnelse inkluderes også om augustmøtet i utvalget.
Sak 14/15
Program og opplegg for 2-dagersmøtet i Vestfold i august
Programforslaget fra Vestfold ble gjennomgått og gruppas medlemmer var positive til rammen
og opplegg for to-dagers møtet i Tønsberg. Ideer til ytterligere tema på dag 1 var orientering om
relevante maritime prosjekt (i KASK, Nordsjø-Østersjø, mv), Oslofjordnettverket med støtte fra
Forskningsrådet. 3 – 4 tema ansees som OK i denne bolken. Vestfold bestemmer hvor middagen
legges.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Per Jørgen Olafsen noterte innspillene og Vestfold
kommer opp med et oppdatert program før sommerferien.
Sak 15/15

Muntlige orienteringer/rapporter fra gjennomførte møter samt informasjon om
oppkommende møter og viktige saker
•
Møte i STRING politiske komite 23.03 v/Rune Bakkevoll
Rune Bakkevoll orienterte fra deltakelse på STRING-møtet i Berlin sammen med vara Siv
Henriette Jacobsen, Østfold. Møtet ble gjennomført i kant med arrangement om Fehmern Belt
Fixed Link i den danske ambassaden i Berlin - i lys av den danske transportministerens besøk i
Berlin. Ministeren var også innom møtet i STRING og orienterte om status for Fehmern Belt
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prosjektet. Prosjektet blir 2 – 3 år forsinket bl.a. pga. overskridelse i budsjettet som krever ekstra
anbudsrunde. Utfordringer på tysk side – bl.a. utbygging av jernbanen i Schleswig-Holstein.
Neste møte er 30. september.
•
Neste møte i TV-gruppa 4. mai v/Rune Bakkevoll
Ingen agenda foreligger enda. Vil bli sendt ut til gruppa til orientering når den foreligger.
•
Forberedelse til BSSSCs årskonferanse på Gotland i september –
arbeidsmøte 14. april v/Ann Irene Sæternes
Ann Irene deltar på ide møte for program og opplegg til BSSSCs neste årskonferanse i september
på Gotland. Tema vil være digital agenda og ulike sesjoner koblet til dette skal forberedes. Vi har
allerede spilt inn betydningen av en god ungdomskonferanse i forkant samt et opplegg for
partnersøk og Interreg Østersjøen i etterkant. Temaområder som intelligent transport, kultur og
media, ungdom og media/sosiale medier, demokrati og elektronisk valg samt universell
utforming ble nevnt som innspill fra vår side. Det bør jobbes for at ungdom kan planlegge og
gjennomføre en workshop under konferansen og tema ungdom og media kan kanskje være
relevant her.
Konklusjon: Sakene ble tatt til orientering. Innspill til BSSSC AC 2015 tas med inn i møtet neste
uke i Helsinki.
Eventuelt
Vala Hunbogadottir nevnte OECD-forum som finner sted i Paris 2. – 3. juni og har tema grønn
vekst og klima og energi på dagsorden.
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