REFERAT
MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE TIRSDAG 13. JANUAR 2015
Dato / sted:

Tirsdag 13. januar 2015, Akershus fylkeskommune, møterom 212

Til stede:

Rune Bakkevoll (Akershus), Vibeke Jakobsen (Telemark), Per Jørgen
Olafsen (Vestfold), Greta Juul (Oppland), Gøril Trælstad (Buskerud)
Ole Jørn Alfstad (Hedmark), Vala Hunbogadottir (Østfold)
og Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat).

Forfall:
Kopi:

Ivar Haug (Vestfold), Lars Haukvik (Telemark) og Turid KnutsenLøvik (Oppland) - møtte med vara. Anita Lindahl Trosdahl (Oslo)
Inge Brørs, Østlandssamarbeidets sekretariat

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf: 61 28 93 53

Vår dato: 15.01.15

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2015/1

Fungerende leder, Rune Bakkevoll, ønsket velkommen til møte.
SAKSLISTE
Sak 01/15
Godkjenning av møtereferat fra siste møte 11. november 2014.
Ingen merknader. Konklusjon: Godkjent

Sak 02/15

Forberedelse til kommisjonsmøte i samarbeidet med delstaten SchleswigHolstein 6. – 7. mai 2015 på Hamar. Drøfting av program, agenda og rullering
av felles handlingsplan.
Ann Irene Sæternes startet med å vise til e-post sendt ut fra Unn Ribe i sekretariatet i ØS. Denne
gjelder markedsføring av fellesutstilling mellom Østlandsutstillingen og Schleswig-Holstein i
2015/2016. Samtidig ble det lagt vekt på fylkeskommunenes informasjon internt og bruk av
samarbeidsavtalen med Schleswig-Holstein – bl.a. info under internasjonalt på
fylkeskommunenes web-sider.
Videre ble utkast til program og opplegg for kommisjonsmøtet på Hamar gjennomgått og Ole
Jørn Alfstad supplerte denne. Oppdatert program vil inngå i møtepapirene til fagpolitisk utvalg.
Utkast til agenda for kommisjonsmøtet ble gjennomgått punkt for punkt og ideer til fokus ble
nevnt. Gruppas medlemmer synes forslagene var bra, men foreslo å flytte tema 2 til slutt. Under
tema energi kan element fra møtet i 2014 tas opp på nytt og status for oppfølging refereres.
Under tema ungdom og utdanning orienterte Ole Jørn Alfstad om prosjektet «ComUnYouth»
med tema ungdom, utdanning og arbeid, i regi av Nordisk Ministerråd. Hedmark vil finne noen
som kan holde en innledning om dette i møtet. Under tema kultur ble det foreslått å fokusere på
film og spill-miljøet i innlandet. Her er det på tysk side mulig kobling til Hamburg i og med at de
to delstatene har felles organisasjoner for filmområdet. Under tema felles plattformer ble mulig
prosjekt i regi av STRING-samarbeidet nevnt – der Akershus, Oslo og Østfold er invitert med.
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Avklaring om deltakelse fra norsk side kommer innom en ukes tid og status kan refereres i
kommisjonsmøte. Østersjøsamarbeidet og BSSSC ble også nevnt og Roger Ryberg som norsk
styremedlem kan bidra med et innlegg under dette tema.
Konklusjon: Ann Irene Sæternes oppdater utkast til program og agenda før papirene sendes ut
til fagpolitisk utvalg 23. januar. Evt. ytterligere innspill fra medlemmene i gruppa sendes på epost innen utgangen av dagen 21. januar.
Videre gikk gruppa igjennom gjeldende felles handlingsplan – punkt for punkt. Under maritim
politikk ble det vist til utsendt e-post fra EU-kommisjonen DG-Mare om etablering av et
stakeholderforum for maritim innovasjon, vekst og kompetanse i mars. Vestfold som sentral
maritim region og med kompetansemiljø på området ble oppfordret til å vurdere deltakelse i
Kiel.
Det ble spurt om når vi sist hadde en gjennomgang av samarbeidet og flere mente at vi trenger
mer drivstoff for å få fart på samarbeidet. Gruppa kom med forslag til en justering av
handlingsplanen – der en spisser aktivitetene og gjøre samarbeidet mer operasjonelt på noen
utvalgte områder. Dette kan synliggjøres i et skille mellom det politiske samarbeidet på noen
områder – som bl.a. er bredere enn det bilaterale – og områder som ligger best til rette for
bilaterale prosjekt. Som operative områder ble følgende tre trukket fram: maritim sektor, kultur
og turisme og ungdom og utdanning. Transportkorridorer ble sett på som et område det flere land
og aktører må inkluderes. Kan kobles til samarbeid inn mot STRING og prosjekt under Interreg
Østersjøen. Det ble tatt til orde for at vi må skape mer engasjement for bilateralt samarbeid.
Konklusjon: Ideen om å skille mellom politisk samarbeid og noen operative områder for
bilateralt samarbeid luftes med internasjonalt fagpolitisk utvalg 10.02 før det konkretiseres til
kontaktutvalgets møte i mars. Det må også drøftes med partnerne i Schleswig-Holstein. Frist for
ytterligere innspill/kommentarer til saken som går til fagpolitisk utvalg settes til 21. januar 2015
på e-post til Ann Irene.
Sak 03/15

Oppfølging av Tysklandsstrategien – bl.a. koblet til samarbeidet med delstaten
Schleswig-Holstein
Ann Irene Sæternes innledet til saken og nevnte spesielt møte med NHO. Forslaget om å sette
ned en liten arbeidsgruppe til å konkretisere prosjektet ble anbefalt og følgende personer inngår i
denne ad hoc gruppa:
• Guri Gjerde, opplæringsavdelingen i Akershus
• Rannveig Finnsveen, internasjonal avd. i Hedmark
• Line Helene Nilsen, næringsavd. i Østfold (jobber med ungdomsmedvirkning)
Ann Irene Sæternes vil være sekretær for arbeidet. Greta Juul, som snart er tilbake i Oppland sa
seg også villig til å bidra. Hele internasjonal adm. gruppe vil få mulighet til å kommentere
underveis. Et notat vil bli lagt fram til orientering for fagpolitisk utvalg for å vise oppfølging av
deres konklusjon i september 2014. En bredere diskusjon forutsettes tatt i møte 8. mai. Per
Jørgen Olafsen nevnte at dette prosjektet kan ses i sammenheng med gruppa han leder under ØS
initiativet «todeling av økonomien» - der felles prosjekt innenfor EU/EØS-midler er en av tre
strategier. Dette bør vi ha i bakhodet og se nærmere på når ad hoc gruppe er i gang.
Den vedlagte oversikten over fylkeskommunenes samarbeid med Tyskland ble også tatt opp. Her
mangler noe informasjon og andre ser behov for oppdatering og etter rapportering. Frist for
ytterligere innspill settes til 21. januar.
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Konklusjon: Ann Irene Sæternes sender ut en e-post til alle med nåværende oversikt og alle
bidrar med input innen utgangen av dagen 21. januar. Listen legges ved sakspapirene til
fagpolitisk utvalg 10.02. Ann Irene Sæternes innkaller til et oppstartmøte i den nedsatte ad hoc
gruppa.
Sak 04/15

Lanseringskonferanse for Interreg B Østersjø- og Nordsjøprogrammet 20.
januar 2015 på Lillestrøm – status og videre arbeid fram mot konferansen samt
input til gjennomføring.
Ann Irene Sæternes viste til status for påmelding og at noen fylkeskommuner har hatt dårlig
distribusjon av invitasjon og program. Lista over påmeldte ble sendt ut på e-post under møtet og
alle ble bedt om å sjekke lista for personer som burde vært der og gjøre en siste runde for å få
disse med. Til Gunn Marit Helgesens innlegg under åpningen ble det fremmet ønske om å
inkludere fylkeskommunenes rolle som arenaskaper mellom programmer og aktører. Merverdi av
deltakelse i organisasjoner inn mot EU/EØS-programmer. Det ble også påpekt at det ikke må
være for lange innlegg i de parallelle sesjonene – slik at tid til dialog og spørsmål er
tilstrekkelig.
Konklusjon: Saken tas til orientering. Den enkelte følger opp i sine fylker mht. påmeldte som bør
med.
Sak 05/15
Studietur til Sevilla 8. – 11. februar 2015 – status for program og planlegging.
Ann Irene påpekte manglende programinfo fra regionen Andalucia og håpet at dette kommer
innom kort tid. Gruppas medlemmer var positive til programmet som foreligger og regner med at
resten kommer på plass når det nærmer seg.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Ann Irene Sæternes sender ut en e-post for å få
tilbakemelding om hvem som skal delta på transfer Malaga – Sevilla 8.2 og Sevilla – Malaga
11.2. Frist settes til utgangen av uka (16.01). Det sjekkes også med Pedro i S3 plattformen om
all
har sendt passkopi og skjema. Oppdatert program sendes når det foreligger.
Sak 06/15

Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 10. februar – gjennomgang av agenda
og forberedelse av saker.
Utkast til agenda for møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg i Sevilla ble gjennomgått. Det var
ønske om å lage et notat som underlag til saken om Smart Spesialisering der en skisserte mulig
oppfølging etter turen og begrunnelse for å gjøre noe felles i ØS sammenheng. De som har
moment til saken må sende dette til Ann Irene Sæternes innen lunsj 22. januar. Flaket fra KMD
legges med som vedlegg. Også sak om utfallet av prosessen om regionalt samarbeid ble drøftet
og Ole Jørn Alfstad orienterte litt fra arbeidet. Ann Irene Sæternes refererte vedtaket i KU 6.
januar 2015. Hvordan en følger opp saken videre drøftes i sekretariatet i ØS og med politisk
ledelse. Internasjonal adm. gruppe anbefalte at det fortrinnsvis legges fram en orienteringssak
for fagpolitisk utvalg 10.02. Ann Irene Sæternes orienterte om nominering av personer fra
Østlandssamarbeidet til Monitoring Committee for Interreg Østersjøprogrammet. Etter
anbefaling fra politisk og adm. ledelse i ØS fortsetter Ann Irene Sæternes som regional
representant i MC med den som til enhver tid er leder av internasjonal adm. gruppe som vara. Pt.
vil Rune Bakkevoll være vara til MC i Østersjøprogrammet. Et notat vil bli lagt fram for
internasjonalt fagpolitisk utvalg til orientering. Det forutsettes å holde både KU og fagpolitisk
utvalg oppdatert om programmenes gjennomføring framover.
3

Konklusjon: Ann Irene Sæternes tar med innspillene inn i saksforberedelsen til møtet 10.02.
Noen av gruppas medlemmer lovet å sende input på smart spesialiseringssaken. Frist for bidrag
settes til kl. 12:00 den 22. januar.
Sak 07/15

Muntlige orienteringer/rapporter fra gjennomførte møter samt informasjon om
oppkommende møter og viktige saker
•
Interreg Europa lanseringskonferanse i Bologna 2 – 3. desember
•
Møte i TV-gruppa 3. desember i Brussel v/Rune Bakkevoll
•
AER Byråmøte 16. – 17. desember i Ankara v/Ann Irene Sæternes
Det ble ikke tid til rapportering i dette møtet.
•
Kollegasamling i Arendal 27. – 28. januar, styremøte i BSSSC 5. –
6. februar, byråmøte i CPMR 27. februar, mv.
Samlingen kolliderer med annet viktig møte for flere og mange av gruppas medlemmer har
derfor forfall til Arendalsmøtet.
Eventuelt
Rune Bakkevoll orienterte om EU-nettverk Viken som har fått midler fra Forskningsrådet. En
person vil bli engasjert knyttet til Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Det er et tre-årlig
prosjekt, men en må årlig vise til resultater for kunne fortsette. Horisont 2020 programmet er
fokus for nettverket. En bredt styringsgruppe med partnerne er under etablering og møte vil
være 27. januar. En referansegruppe skal også inngå – der internasjonale rådgivere er med.
Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud og Vestfold inngår i EU-nettverk Viken.
Ole Jørn Alfstad viste til at det jobbes for å etablere et tilsvarende nettverk i Innlandet. Det er håp
om å få fram en søknad til neste frist i Forskningsrådet.
Saken ble tatt til orientering.
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