REFERAT
MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE FREDAG 13. NOVEMBER 2013
Dato / sted:

Onsdag 13. november 2013, den norske ambassaden i Vilnius, LT 10:45 – 12:00

Til stede:

Lars Haukvik (Telemark), Rune Bakkevoll (Akershus), Ivar Haug
(Vestfold), Erna Ansnes (Oslo), Gøril Trælstad (Buskerud) og Ann
Irene Sæternes (ØS sekretariat).

Forfall:
Kopi:

Kjersti Garberg (Østfold), Greta Juul (Oppland) og Ole Jørn Alfstad
(Hedmark)
Inge Brørs og Bjørn Reisz, Østlandssamarbeidets sekretariat

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf: 61 28 93 53

Vår dato: 15.11.13

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2013/3

I Kjersti Garbergs forfall ledet nestleder Rune Bakkevoll møtet.
Sak 16/13
Godkjenning av møtereferat fra siste møte 30.08.13
Det var ingen merknader til referatet. Konklusjon: Godkjent
Sak 17/13

Samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein forberedelse til kommisjonsmøte 2014 i Kiel - oppfølging samt input til revidert felles handlingsprogram
2014/2015
Ann Irene Sæternes innledet kort om program og deltakerliste. Det ble informert om at Stortinget
vil sende invitasjonsbrev til politisk og adm. ledelse i fylkeskommunene til programmet 14.01.14
i Kiel. Internasjonal adm. gruppes medlemmer ble bedt om å være oppmerksomme og passe på at
det ble koordinert internt hvem som deltar og at sekretariatet i ØS får tilbakemelding om
deltakelse både på offisiell del og på CC møtet. Sekretariatet ble bedt om å sjekke hvor mange
hver fylkeskommune kan regne med får delta på den offisielle åpningen i Kiel bymuseum den
14.01.14 kl. 09:30 og melde tilbake til gruppa.
Konseptet for Østlandssamarbeidets medvirkning til makering av Kielfreden – med fokus på
ungdom – ble sett på som bra. Program for ungdomsseminaret ble tatt til orientering. Påmelding
av ungdomsdeltakere gjøres nå gjennom ØstsamUng koordinatorene i hver fylkeskommune. Oslo
kommune kan om de ønsker delta med ungdom i Kiel i og med at de er en viktig part i
samarbeidsavtalen med Schleswig-Holstein.
Agenda for kommisjonsmøtet ble gjennomgått. Sekretariatet bad om tilbakemelding på hvilke
fylkeskommuner som kunne tenke seg å holde innlegg til de fire oppsatte temaene. Akershus
foreslo at de kunne si noe til transport. Også Oslo vil være interessert i å bidra i møtet – gjerne
med noe relatert til by og transport/klima (Oslo havns deltakelse i Clean Ship prosjektet). Det
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sjekkes også med Gunn Marit Helgesen om hun kan tenke seg å si noe i forhold til de nye
Interreg-programmene i Østersjøen og Nordsjøen. Mht. kultur og energi ser vi nærmere på dette.
Gruppas medlemmer gikk kort igjennom punktene som inngår i nåværende felles
handlingsprogram.
Klima og energi samt transport/infrastruktur ble nevnt som viktige områder framover.
Transportkorridoren fra Østlandet til Europa – via Gøteborg, København og over Fehmer Belt
blir sett på som viktig. En mulig oppfølging av CoInCo prosjektene til å inkl. Schleswig-Holstein
og Hamburg ble nevnt mtp ny Interreg-periode. Pga. kort tid i dette møte ble det foreslått å
gjennomføre en skriftlig prosedyre i saken og gi gruppas medlemmer 1 ukes frist for å spille inn
sine forslag og merknader. Alle som er tildelt ansvar for ulike tema i programmet bes å se på hva
som står og komme med forslag til justering eller bekreftelse på at teksten kan stå som nå. Etter
at innspill fra internasjonal adm. gruppe er bakt inn i dokumentet sendes det ut til internasjonalt
fagpolitisk utvalg og kontaktutvalget til kommentarer i skriftlig prosedyre.
Konklusjon: Ann Irene Sæternes sender ut en epost til gruppas medlemmer og ber om innspill og
tilbakemelding på felles handlingsprogram 2014-2015 innen utgangen av neste uke – dvs. fredag
22. november 2013. De som ikke har sendt påmelding til 14 og 15 jan. i Kiel bes om å gjøre
dette innen samme frist. Alle bestiller flybilletter selv. Hotell og interntransport ordnes felles.
Sak 18/13

Rapport fra kartlegging av erfaringer fra EØS-finansieringsordningene 2009
– 2014 samt innspill til arbeid med ny ordning for 2014 – 2019.
Saken ble tatt til orientering uten nærmere behandling. Tema settes opp igjen i et seinere møte.
Sak 19/13

Handlingsprogram for Østlandssamarbeidet 2014/2015 – en første
gjennomgang i internasjonal adm. gruppe
Erna Ansnes etterspurte informasjon om behandling av Oslos innspill til europapolitisk strategi
og visjon for Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid. Rune Bakkevoll og Ann Irene
Sæternes gav en kort orientering om behandling i den politiske arbeidsgruppa og i ØS organ.
Gruppas medlemmer ønsket at punktet om arbeid gjennom europeiske organisasjoner omskrives
slik at det blir mer inkluderende i forhold til de ulike organisasjonene fylkeskommunene er
medlemmer i. Det er viktig å bidra til synergi i bredere forstand enn bare AER og BSSSC. Det
ble understreket at ulikheter mellom fylkeskommunene er en styrke og at vi må utnytte
mangfoldet og trekke med alle inn i arbeidet (være åpen).
Det ble også drøftet en mulig studietur nr. 2 for internasjonalt fagpolitisk utvalg. De var godt
fornøyd med opplegget i Berlin i vår og det kan hende at de ønsker en tur til i løpet av 2014/2015
– før perioden er omme.
Konklusjon: Ann Irene Sæternes omskriver punktet om europeiske organisasjoner i revidert
forslag – før det sendes ut til internasjonalt fagpolitisk utvalg til høringsrunde via e-post.
Spørsmål om de ønsker en studietur tatt inn som et punkt i programmet legges inn i eposten.
Sak 20/13

Høringsseminar for Interreg B og C programmene 30. januar 2014 og
miniseminar om Urbact
Utkast til program for Høringsseminar Interreg B og C og miniseminar om Urbact ble godt
mottatt. Det ble foreslått å invitere ny EU-ambassadør til å åpne Urbact seminaret. Videre ble det
foreslått å invitere en representant fra EUROCITIES til å holde innlegg om EUs bypolitikk. Erna
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Ansnes og Oslo kommune tar kontakt om forhører seg om de kan stille i Oslo 30.01.14.
Alternativ to er å invitere Jan Edøy til å holde innlegget.
Konklusjon: Ann Irene Sæternes oppdaterer programutkastene i henhold til innspill. Det settes
umiddelbart i gang et arbeid for å invitere de ulike innlederne til seminarene. Invitasjon og
program sendes ut til aktuelle deltakere i fylkeskommunene i desember.
Sak 21/13
Møteplan 2014
Den foreslåtte møteplanen ble godkjent. Augustmøtet gjennomføres som et todagersmøte (lunsj
til lunsj) 25 og 26. august. Det ble foreslått å legge møtet denne gang til Lillehammer med
Oppland fylkeskommune som vertskap.
Konklusjon: Møteplan for 2014 for internasjonal adm. gruppe ble godkjent samt anbefalt
møteplan for internasjonalt fagpolitisk utvalg. Den siste legges fram for endelig behandling i
møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 31. januar 2014.
Eventuelt
1) Rune Bakkevoll orienterte om at fylkesutvalget i Akershus i forbindelse med behandling av
ny internasjonal strategi 11. november 2013 har vedtatt å melde seg ut av AER. I og med at
Akershus nå holder vervet som varamedlem til byrået i AER bør det legges opp til valg av ny
vara for Dag Rønning (Hedmark) over nyttår. Saken legges fram for internasjonalt fagpolitisk
utvalg 31. januar og for kontaktutvalget til endelig vedtak 7. mars 2014.

2) Medlemmene i internasjonal adm. gruppe diskuterte behovet for et seminar i tilknytning til
det nye Horisont 2020 programmet. Det er ønskelig med et seminar som bringer sammen
fylkeskommunene, kommuner, universitet og høyskoler, forskningsinstitusjoner og
næringsliv. Seminaret bør gjennomføres innen utgangen av mars 2014 og legge til rette for
matchmaking mellom aktørene. Det ble foreslått å be Osloregionens Europakontor (ORE) om
å påta seg ansvar for planlegging og gjennomføring av seminaret. Forespørselen tas opp i
neste styremøte i ORE. Dersom ORE ikke ser seg i stand til å påta seg ansvar for et slikt
seminaropplegg ønsker gruppa at det skal gjennomføres innenfor rammen av
Østlandssamarbeidet. Saken tas opp igjen i neste møte 9. januar 2014 for nærmere avklaring.
(Saken ble tatt opp i ORE møte 15.11.13 og det er nå bekreftet at ORE vil planlegge og
gjennomføre et seminar om Horisont 2020 i mars 2014, red.adm.)
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