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MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE TIRSDAG 18. AUGUST 2015
Dato / sted:

Tirsdag 18. august 2015, Vestfold fylkeskommune, møterom Gokstad

Til stede:

Per Jørgen Olafsen og Karen Anne Kjendlie (Vestfold), Turid KnutsenLøvik (Oppland), Eva Lundin og Rannveig Finsveen (Hedmark),
Vibeke Jakobsen (Telemark), Kjersti Garberg (Østfold), Anita Lindahl
Trosdahl (Oslo) og Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat).

Inviterte gjester:

Ansatte i Osloregionens Europakontor; Trine Ellingsen, Christina
Mørkve og Karl Tørnmarck.

Forfall:
Kopi:

Ole Jørn Alfstad (Hedmark) og Lars Haukvik (Telemark) - møtte med
vara. Rune Bakkevoll (Akershus) – deltok bare på dag 1. Buskerud
Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidets sekretariat

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf: 61 28 93 53

Vår dato: 20.08.15

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2015/3

Møtet ble gjennomført som en del av et to-dagers møte i Vestfold med VFK som vertskap. På
dag 1 ble gruppas medlemmer orientert om;

EU-nettverk Viken og EU-kompetanseprogram for Vestfold fylkeskommune
v/EU-koordinator Thomas Slagsvold

Interreg A prosjektet NØKS II - nærskipsfart i ØKS-området,
v/ norsk prosjektleder Bjørnar Thorsen, Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Presentasjoner fra denne del av programmet er tilgjengelige via følgende lenke
http://www.ostsam.no/20516.998.Internasjonal-adm-gruppe.html
Kjersti Garberg ledet møtet i Rune Bakkevolls fravær. Kjersti ønsket alle velkommen til møtet
og understreket det positive i at også ansatte i ORE var tilstede.
SAKSLISTE
Sak 16/15
Godkjenning av møtereferat fra siste møte 8. april 2015.
Det var ingen merknader til referatet fra forrige møte. Konklusjon: Godkjent
Sak 17/15
Smart spesialisering – status og videre oppfølging
Ann Irene Sæternes orienterte om arbeidet med smart spesialisering innen Østlandssamarbeidet
inkl. behandling i ØS politiske organer. Anbud fra kompetansemiljøer til forprosjektet har frist
19. august og det forventes en beslutning innen 26. august på hvem som får avtalen. Første møte
i prosjektgruppa er avtalt til 26.08 og alle fylkeskommunene inkl. Oslo er representert med en
person. Ole Jørn Alfstad, Hedmark ivaretar en kobling til internasjonal adm. gruppe i arbeidet.
Det ble så tatt en runde rundt bordet for å få en oversikt over arbeidet i den enkelte
fylkeskommune. Runden viste at det er Østfold og Buskerud som jobber spesielt med smart
spesialisering pr. dato og har meldt seg inn i S3 plattformen. Fylkeskommunene vil jobbe med
rullering av regionale planstrategier framover. Mange fylkeskommuner har også gjeldende planer
for verdiskaping, innovasjon, kompetanse, FoU mm og smart spesialiseringsmetodikken kan
være relevant inn mot disse planene. En felles forståelse mht hva smart spesialisering er og
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hvordan det kan kobles til nåværende og framtidige planprosesser/rullering av planer – vil være
nyttig. Østfold er i gang med å rullere sin FoU strategi og tar i bruk smart spesialiseringsmetodikken i arbeidet. Medlemmer av internasjonal adm. gruppe ble oppfordret til å koble seg på
prosessene i eget fylkes slik at det europeiske perspektivet og benchmarking-tanken innen smart
spesialisering ikke glemmes. Gode verktøy finnes tilgjengelige på S3 plattformens hjemmesider.
Gruppas medlemmer ble bedt om å se nærmere på hvem som bør inviteres til seminaret 12.
januar 2016. Ann Irene Sæternes sender over listen over aktuelle miljøer/aktører og medlemmene
bes se om noen er uteglemt samt komme med innspill på navn og e-post adresser til mulige
deltakere.
Konklusjon: Saken tas til orientering. Ann Irene Sæternes sender ut oversikt over miljøer/aktører
som bør inviteres til seminar i jan. 2016. Gruppas medlemmer melder tilbake via e-post.
Oppdatert status for forprosjektet og seminaret gis i neste møte 3. november.
Sak 18/15

Samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein oppfølging etter
kommisjonsmøtet på Hamar i mai
Ann Irene Sæternes orienterte om bakgrunnen for saken og la vekt på at vi må ta innspillene fra
politisk behandling med inn i arbeidet videre når nytt internasjonalt fagpolitisk utvalg er på plass
i januar 2016. En evaluering av samarbeidsavtalen bør gjennomføres og fokus må være på å
skape konkrete aktiviteter innen samarbeidet. Mye bra foregår, men fortsatt stort potensial.
Ann Irene Sæternes understreket at avtalen er mellom fylkeskommunene og delstaten SchleswigHolstein og at Østlandssamarbeidets sekretariat kun er bedt om å koordinere aktiviteten. Det er
ikke en avtale mellom sekretariatet i ØS og regjeringen i Schleswig-Holstein. Fylkeskommunene
bør orientere sine politikere og adm. om at avtalen finnes og kan utnyttes ifbm internasjonale
prosjekt.
Turid Knutsen-Løvik informerte kort om oppfølging på turismeområdet. En studietur ble
gjennomført i juni 2015 og deltakerne var godt fornøyde og vil gjerne fortsette dialogen. Oppland
valgte å kjøpe inn kapasitet til å forberede og gjennomføre prosjektet – og det sees på som
vellykket og en mulighet som kan benyttes når en ikke har kapasitet til prosjektarbeidet internt.
Østfold og Hedmark har en dialog om mulige ungdomsprosjekt innenfor samarbeidet. Tyskprosjektet (jfr. sak 19/15) er også et konkret tiltak i samarbeidet. Internasjonal adm. gruppe ble
oppfordret til å se på det vedtatte samarbeidsprogrammet og følge opp på sine ansvarsområder.
En gjennomgang av status vil bli gjort på neste møte i gruppa.
Konklusjon: Saken ble tatt til etterretning. Status for oppfølging på de tre tematiske områdene
vil bli satt på dagsorden i neste møte i gruppa 3. november. Innspillene fra politisk behandling i
mai/juni tas med i den videre oppfølging av samarbeidet felles gjennom Østlandssamarbeidet.
Sak 19/15
Ad hoc gruppe for tysk – status og videre arbeid med Erasmus+ prosjektet
Ann Irene Sæternes innledet om arbeidet med Erasmus+ prosjektet og status for arbeidet i ad hoc
gruppa. Rannveig Finsveen, Hedmark (medlem av ad hoc gruppa) kom med utfyllende
merknader. SIU er positive til ideen og mener at et regio-partnerskap med de to regionene er bra.
Potensial for spredning av gode eksempler til andre land og språkområder vurderes også som bra.
Ad hoc gruppa vil nå jobbe videre med å definere konkret output og skissere arbeidspakker i
prosjektet. En går skrittvis fram og et møte med Schleswig-Holstein er planlagt. Neste møte i ad
hoc gruppa er avtalt til 2. september og internasjonal gruppe vil få en ny oppdatering i neste møte
3.11.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering
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Sak 20/15
Status for Interreg V programmene
Ann Irene Sæternes orienterte om første runde av Interreg B og C programmene.
Interreg BSR:
78 søknader mottatt i fase 2 av første søkerunde. 81 prosjekt fikk ja til å gå videre til fase 2 i
april. Dvs. at 3 prosjekt har valgt ikke å søke nå (norske partnere i to av disse). 17 norske
partnere er med i 15 prosjekt av de 78. Ingen norske LP. Stor interesse fra forsknings- og høyere
utdanningsaktører i programmet! Beslutning tas i MC 18. – 19. november. Norsk subkomitemøte 11. nov.
Interreg NSR:
79 søknader mottatt innen fristens utløp 30. juni. 28 søknader direkte i fase 2 og 51 fase 1
søknader (expressions of interest). 43% av fase 2 søknadene er innenfor tema «thinking growth».
For fase 1 søknadene er interessen godt spredt mellom de 4 prioritetene i programmet. 2 norske
LP for fase 2 prosjektene (fulle søknader) og 5 norske LP i fase 1 prosjektene. Behandling i SC 9
og 10. november. Norsk sub-komitemøte 30. oktober.
Interreg Europa:
237 søknader mottatt innen fristens utløp 31. juli. Trolig tre prosjekt med norsk LP. Statistikk for
søkerunden foreligger ikke enda. Forventes at ca. 70 til 80 prosjekt kan godkjennes nå.
Programpotten delt i 3 og 1/3 kan benyttes til prosjekt i første søkerunde. Behandling skjer i MC
1 og 2. desember. Norsk sub-komitemøte 24. november.
Urbact:
400 byregioner fordelt på 99 tematiske nettverk har søkt i første søkerunde. 37% av søknadene er
innenfor tema sosial inkludering, sysselsetting og utdanning. 25% innen miljø. Det forventes at
inntil 20 nettverk vil få støtte i denne runden – dvs. en stor konkurranse om pengene. Norske
aktører er med i to av nettverkene som søker støtte i denne runden.
Det ble gjort en runde rundt bordet mht. forholdet mellom Interreg og Horisont 2020
programmet. Stor interesse nå for Horisont 2020. Bedre finansiering her (krever ikke medfinansiering i den grad som Interreg) samt at programmet gir offentlige aktører tilgang til
forskningskapasitet i et samspill med forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner. De
sistnevnte drar mye av lasset med skriving av søknad og rapportering 
Det kom også innspill på at framtidige informasjonsmøter/seminarer bør legges opp tematisk og
at ulike relevante programmer presenteres samtidig. Dvs. at rene Interreg-møter ikke anbefales.
Utgangspunktet bør være tematiske prioriteringer som er utlyst og at aktørene får informasjon og
veiledning inn i aktuelle program innenfor det gitte tema. Det ble understreket at god intern
opplæring i EU/EØS og programmene vil gjøre det lettere å kunne hoppe på prosjekt som
kommer via partnersøk. Oppkobling til prosjekt som andre har jobbet fram kan - så lenge de er i
tråd med egne prioriteringer – være en svært nyttig og ressurseffektiv måte å knytte seg til et
prosjekt på.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Anbefaling om mer tematisk fokus i infomøter
framover tas med inn i videre planlegging.
Sak 21/15

Folkevalgtopplæring – forberedelse og tilrettelegging av informasjon til
politikerne etter valget
Ann Irene Sæternes innledet om bakgrunn for saken samt om oppfølging etter nasjonalt
kolleganettverk i Arendal i januar. Møte med KS sin ansvarlige for folkevalgtopplæring ble
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avholdt i medio mars 2015. Det viser seg å være utfordrende å få inn noe om EU/EØS og
Norges forhold til EU i manualer og rammer for folkevalgtopplæringen.
Det ble gjennomført en runde rundt der gruppas medlemmer gav uttrykk for at det også i de
enkelte fylkeskommuner er utfordrende å få med informasjon om EU/EØS og internasjonal
samarbeid inn i folkevalgtopplæringen. Spesielt i tidlig fase – som del av grunnleggende info.
Oslo informerte om at de er bedt om å spille inn litt tekst om EU/EØS generelt til infomateriell
for nye politikere. Østfold viste til at de legger opp til behandling av internasjonal handlingsplan
tidlig i perioden og at denne benyttes for informasjon og opplæring. Alle medlemmene i gruppa
er på saken, men opplever at det er krevende å nå fram hos de ansvarlige for
folkevalgtopplæringen. Ansvarlige utvalg/komiteer for det internasjonale samarbeidet i hvert
fylke vil etter hvert få info/opplæring.
Gruppas medlemmer var positive til at noe felles materiell utvikles og gjøres tilgjengelig for
fylkeskommunenes opplæring og informasjon etter valget. Lysark og infoark om organisasjoner
og program er bra. Ta med noe om Regjeringens Europamelding og EU/EØS handlingsprogram.
Se i forhold til fylkeskommunenes arbeid. Kobling mellom politisk deltakelse og prosjekt.
Underlag for hvorfor en deltar og hvordan få resultat ut av det. Ikke for mye og for langt. Foredle
informasjonen og spre den ut i mindre doser. Være mest mulig «to the point». Fokus på at dette
skal være en innføring i tematikken.
Ann Irene Sæternes gav en kort orientering om informasjon og opplæring for nye politikere i
Østlandssamarbeidets ulike organ. KU vil få info 20. november 2015 ifbm konstituering. Nytt
internasjonalt fagpolitisk utvalg i forbindelse med konstituerende møte i januar 2016.
Konklusjon: Sekretariatet v/Ann Irene jobber videre med underlag som stilles til rådighet for
fylkeskommunene. Lysark og oppdatering av info-ark. Gruppas medlemmer jobber inn mot de
ansvarlige for folkevalgtopplæringen i hver fylkeskommune og prøver å få med info og å få plass
i programmene for å orientere om internasjonale strategier og arbeid.
Sak 22/15
Midtveis rullering av Nordsjøstrategien «North Sea Region 2020»
Ann Irene Sæternes innledet til saken. Fire av fylkeskommunene er medlem i
Nordsjøkommisjonen og har fått spørreskjema tilsendt. Strategien som sådan er et viktig
underlag for Interreg Nordsjøprogrammet – der alle åtte fylkeskommunene inngår.
Kjersti Garberg informerte om at Østfold vil ha en sak oppe i fylkesutvalget 27. august om
rulleringen. Karen Anne Kjendlie viste til at Vestfold har svart på skjemaet adm. og at de
avventer behandling av saken til nytt hovedutvalg som skal ha ansvar for bl.a. internasjonalt
samarbeid er på plass i høst. Det ble påpekt at det kan være nyttig å ha et felles saksunderlag for
behandling politisk. Kjersti Garberg tilbød seg å sende Østfolds sak til øvrige NSC medlemmer.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Kjersti Garberg sender Østfolds sak om rullering av
Nordsjøstrategien til de tre andre medlemsfylkene - Buskerud, Telemark og Vestfold.
Sak 23/15

Muntlige orientering/rapporter - viktige saker framover – gjensidig orientering
fra fylkeskommunene - runden rundt

Oppland: Ny internasjonal rådgiver etter Greta Juul er tilsatt og starter 5. oktober – Ingunn
Trosholmen. Hun kommer fra stilling som leder for Nansen Fredssenter på Lillehammer.
Rullering av fylkeskommunens internasjonale strategi er i gang. Latvia-prosjektet (EØS) sammen
med KMD og Østfold går mot slutten. Aktiviteter ut desember 2015 og rapportering innen april
2016. OFK deltar i en Horisont 2020 søknad sammen med fylkesbiblioteket.
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Telemark: USA-prosjektet går mot slutten og fylkeskommunen trekker seg da ut. Andre aktører
forutsettes å følge opp – bl.a. innenfor næring og utdanning.
Oslo: Mange aktiviteter internt på klimaområde og forberedelser til FNs toppmøte i Paris.
Internasjonal profileringsstrategi er utarbeidet og skal følges opp. Oslo er trukket med i et arbeid
rettet mot voldelig ekstremisme og radikalisering - og er invitert inn i et globalt nettverk. Deltar i
et nytt Horisont 2020 prosjekt «City Lab» innenfor tema grønn distribusjon. Oslo legger opp til å
rullere internasjonal strategi i løpet av 2016.
Hedmark: Har flere internasjonale saker til fylkestinget nå primo september – bl.a. en egenevaluering av det internasjonale arbeidet i fylkeskommunen og et mål og handlingsdokument for
framtidig arbeid. I tillegg er det foretatt en ekstern revisjon av Hedmarks deltakelse i Interreg A
Indre Skandinavia. Dette er et interessant dokument, som går grundig igjennom resultat av
innsatsen og deltakelsen fra aktører i Hedmark. Det jobbes også med å forberede søknader til
Interreg Østersjøprogrammet, Nordsjøprogrammet og Interreg Europa. Hedmark er med i en
Horisont 2020 søknad som er til behandling.
Vestfold: Det vil ikke være en 100% person i Vestfold med ansvar for det internasjonale arbeidet
etter Ivar Haug. Per Jørgen Olafsen og Karen Anne Kjendlie vil dele på oppgavene, men har også
andre ansvarsområder. Per Jørgen vil følge internasjonal adm. gruppe – Karen Anne vara. For
øvrige ble det vist til informasjon under møtet i går.
Østfold: Kjersti Garberg er tilbake for fullt og utgjør sammen med Line Helen Nilsen det
internasjonale teamet. Internasjonalt handlingsprogram rulleres og skal legges fram både for det
gamle og det nye fylkestinget. Østfold iversetter to nye kompetanseprogram etter mal fra
kulturprogrammet – ett innen utdanning og ett innen miljø og klima.
Akershus: Er med i et Horisont 2020 prosjekt med fokus på hydrogen. Deltar i søknader til
Interreg Østersjøprogrammet (sammen med Østlandssamarbeidet), Urbact (sammen med tre
kommuner) og Interreg Europa (sammen med Oslo).
Buskerud: Trond Myrland er ansatt som internasjonal rådgiver etter Gørill Trælstad og han
starter i jobben i slutten av september. Myrland kommer fra tilsvarende stilling i Møre og
Romsdal fylkeskommune.
Sak 24/15

Oppkommende møter/konferanser
 BSSSCs årskonferanse på Gotland i september
Østfold, Oppland, Buskerud og Akershus regner med å delta. Ny direktør i ORE, Jan Edøy, er
påmeldt. Hedmark har ikke avklart sin deltakelse. Telemark deltar trolig ikke.
 Mini-seminar om EUs Østersjøstrategi i oktober
Ann Irene orienterte og bad om at alle distribuerer til aktuelle deltakere når endelig invitasjon
med påmelding kommer innom kort tid.
 Open Days 2015
Karl Tørnmark orienterte om OREs deltakelse i årets Open Days. Christina Mørkve informerte
om seminar og middag for medlemmene mandag 12. oktober. Invitasjon kommer via epost.
Deltakerne på middagen betaler selv (ORE etter-fakturerer). Runden rundt viste at alle
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fylkeskommunene regner med å ha deltakere i Brussel, men at det er usikkert i flere mht. politisk
deltakelse denne gang.
 CPMR generalforsamling i Firenze i november
Kun utkast til agenda foreligger. Invitasjon med praktisk info og påmelding ventes. Telemark
deltar trolig med 4, Vestfold med 2 og Østfold med 2. Buskerud er også medlem og forventes å
delta.
 EuroCities årskonferanse i København/Malmø i november
Oslo deltar med byrådsleder, noen fra bystyret samt adm. deltakelse.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Det ble understreket at deltakelse på disse arenaene er
viktig for mulig kobling til EU/EØS prosjekt og partnerskap.
Eventuelt
Det var ingen saker innmeldt under eventuelt denne gang.
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