REFERAT
MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE TIRSDAG 26. AUGUST 2014
Dato / sted:

Tirsdag 26. august 2014, Oppland fylkeskommune, møterom Gjøvik

Til stede:

Rune Bakkevoll (Akershus), Lars Haukvik (Telemark), Per Jørgen
Olafsen (Vestfold), Turid Knutsen-Løvik (Oppland), Ole Jørn Alfstad
og Eva Lundin (Hedmark), Anita Lindahl Trosdahl (Oslo), Gøril
Trælstad (Buskerud) Valgerdur Hunbogadottir (Østfold) og Ann Irene
Sæternes (ØS sekretariat).

Forfall:
Kopi:

Ivar Haug (Vestfold) – møtte med vara
Inge Brørs og Bjørn Reisz, Østlandssamarbeidets sekretariat

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf: 61 28 93 53

Vår dato: 01.09.14

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2014/3

Fungerende leder, Rune Bakkevoll, ønsket velkommen til møte og takket Turid i Oppland for fint
program og hyggelig middag i går. Fylkeskultursjef i Oppland, Kyrre Dahl, innledet med
informasjon om sine erfaringer med europeiske prosjekt i Kalmar, SE og gav nyttige råd og input
til medlemmene i gruppa.
SAKSLISTE
Sak 17/14

Godkjenning av møtereferat fra siste møte 02.04.14.

Det var ingen merknader til referatet. Konklusjon: Godkjent

Sak 18/14

Samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein status for oppfølging av felles
handlingsprogram 2014/2015
Ann Irene Sæternes innledet med litt informasjon om saken og om hvordan forberedelsene er
tenkt til møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg. Dette ble nærmere diskutert under sak 20/14.
Det ble så foretatt en runde rundt for status i hver av fylkeskommunene:
Akershus: Har behandlet sak om Schleswig-Holstein samarbeidet politisk (jfr. KUs
oppfordring). Jobber nå konkret med datoer for besøk i Akershus Energipark og vil i løpet av
kort tid sende invitasjon til aktuelle parter i Schleswig-Holstein (direkte oppfølging etter
kommisjonsmøtet i januar). På transportområdet ses dette i sammenheng med STRINGnettverket – der Akershus deltar i den politiske styringsgruppa på vegne av ØS – samt med
drøfting av oppfølgingsprosjekt etter CoInCo/8 million city prosjektene.
Østfold: Har behandlet sak om Schleswig-Holstein samarbeidet politisk (jfr. KUs
oppfordring). Det har til nå vært vanskelig å finne felles grunnlag for samarbeid innenfor energi
og klima som følger opp intensjonene i handlingsprogrammet. Ny energirådgiver er under
tilsetting i Østfold (etter Joakim). Videre arbeid vurderes når ny person er tiltrådt og i gang. Mht.
ungdomsområdet vil Line Helene Nilsen orientere nærmere om dette ved anledning.
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Oslo: Har ikke behandlet oppfordring fra KU mht. Schleswig-Holsteinsamarbeidet. Oslo ser nå
mer i retning samarbeid med Hamburg. Det er arbeid i gang/sonderinger for å se på mulige
oppfølgingsprosjekt etter 8 million city prosjekt. Et framtidig prosjekt vil trolig også inkl.
Tyskland.
Telemark: Har en sak om Schleswig-Holstein samarbeidet og det felles handlingsprogrammet
under arbeid som skal fremmes innom kort tid (jfr. KUs oppfordring). Jobber konkret for å få
fram prosjekt innenfor de nye Interreg Nordsjøprogrammet. Innfor det maritime området er Clean
North Sea Shipping prosjektet avsluttet (sluttkonferanse før sommerferien). Det vurderes
oppfølgingsprosjekt. Thrond Kjellevold deltar på og følger arbeidet i BSSSCs maritime gruppe
(som pr. dato er samkjørt med Baltic Sea Commission-CPMR).
Vestfold: Har behandlet sak om Schleswig-Holstein samarbeidet politisk (jfr. KUs
oppfordring) så forankring er på plass. Karen Anne Kjendlie (medlem i internasjonalt fagpolitisk
utvalg) går ut av politikken og inn i en adm. stilling i regionalavd. i Vestfold fra 1. oktober 2014.
Buskerud: Har behandlet sak om Schleswig-Holstein samarbeidet politisk (jfr. KUs
oppfordring). Fylkesutvalget skal medio september på studietur til Schleswig-Holstein/Kiel. Et
sentralt tema her vil være utdanning. Det jobbes med ulike ideer for oppfølging av
turismesamarbeidet – sammen med Oppland.
Hedmark: Har ikke behandlet sak om Schleswig-Holstein samarbeidet politisk (jfr. KUs
oppfordring). Politisk og adm. ledelse har deltatt på møter, men spesielle tematiske områder for
oppfølging i Hedmark er ikke definert. Interesse for å delta innenfor transport og ungdom ble
antydet. Ellers ble det orientert om et konkret prosjekt som Hedmark deltar i med sin
grensetjeneste. Her er grenseområdet Schleswig-Sønderjylland med. Prosjektet er finansiert med
midler fra Nordisk Ministerråd og kontoret i St.Petersburg er prosjektleder. Fokus er på ungdom
og ung arbeidsledighet.
Oppland: Har ikke behandlet sak om Schleswig-Holstein samarbeidet (jfr. KUs anmodning). Det
jobbes konkret på filmområdet. Som Kyrre Dahl nevnte sees det på et mulig prosjekt der også
Danmark inngår. Videre er det dialog mellom Oppland og Buskerud for å finne en aktuell
innfallsvinkel til oppfølging av temaområde turisme.
Ann Irene Sæternes informerte om arbeidet med gjenbesøk av ungdomsgruppe fra Ernest Barlach
gymnasium til Skien i november (del av prosjektet Kiel 2014). Skien vgs. i førersetet. Telemark
fylkeskommune (internasjonalt) og ØS sekretariat bistår. I lys av besøket har Skien vgs. tatt
initiativ til å følge opp med et prosjekt under Erasmus+ der også en region i Danmark er med.
Dialog om prosjektet vil bli tilrettelagt ifbm besøket fra Kiel. Også elever og lærere fra
fordypning i tysk språk vil bli trukket inn i besøket – sammen med elevene fra dans og drama.
Videre ble det nevnt at de to adm. koordinatorene vil møtes i Kiel 19. september for
gjennomgang av status og drøfting av videre arbeid. Dersom noen ønsker spesielle saker avklart
med vår tyske partner - kan dette tas opp med Ann Irene før 18.09 og så bringes det med til møtet
i Kiel.
Konklusjon: Saken ble tatt til gjensidig orientering og momentene tas med inn i
saksforberedelsene til møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 12.09.
Sak 19/14

Status for Interreg B og C programmene – videre oppfølging mht.
informasjon og prosjektpromovering.
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Rune Bakkevoll innledet til saken. Lars Haukvik orienterte kort om status for arbeidet med
Nordsjøprogrammet og Ann Irene Sæternes om Østersjøprogrammet og Interreg Europe. Spesielt
ble det vist til et prosjektutviklingsseminar for Nordsjøprogrammet i Gent, BE 17 og 18.
september. Påmelding er nå åpen! http://www.northsearegion.eu/ivb/news/show/&tid=776
For øvrige er det like før programmene sendes inn til EU-kommisjonen – litt forsinket.
Videre oppfølging innen ØS med informasjon og prosjektgenerering ble diskutert. Det var
enighet om at informasjonen om programmene (som lå som vedlegg til saken) er tilstrekkelig
med tanke på norskspråklig informasjon for å gjøre hovedtrekkene i programmene kjent.
Gruppas medlemmer støttet en oppfølging med fokus på promosjon av programmene via
tematiske workshops. Workshopene bør omfatte hele Østlandet og ikke splittes pr. fylke.
Aktuelle tema er innovasjon, grønn transport og bærekraftig energi. Hovedfokus bør rettes mot
investeringsprioriteringene i Nordsjøprogrammet og Østersjøprogrammet. Gode eksempler på
prosjekt og erfaringer bør inngå i workshop-programmene. Workshopene bør times slik at vi
kjenner utlysningene og vet frister. Gruppas medlemmer oppfordres til å komme med input til
fokusområder innenfor de tre hovedområdene nevnt i møtet.
Det ble også understreket at vi må få med oss norske aktører ut på aktuelle partnersøk-arenaer for
programmene - slik at de får kontakter og komme i dialog med mulig prosjektpartnere. BSSSC
sine årskonferanser kan være en slik arena – og ØS bør jobbe for at det blir et partnersøk knyttet
til årskonferansen i 2015 på Gotland. Telemark hadde gode erfaringer fra å trekke med
kommuner og næringsselskap til Nordsjøkonferansen i Aberdeen i juni – der Interregprogrammet
ble presentert og prosjektideer drøftet.
Til slutt ble det også påpekt at fylkeskommunene bør ta med info om B og C programmene når
det gjennomføres orienteringer om Interreg A, og at B og C programmenes fokus og geografi has
i mente når prosjekter i Interreg A drøftes – slik at aktuelle prosjekt kan veiledes inn i disse
program dersom det er aktuelt.
Konklusjon: Det jobbes videre med tanke på tematiske workshops for å informere om og
promovere de nye Interreg B og C programmene. Fokus i hver workshop spisses til
aktuelle/relevante tema i programmenes investeringsprioriteringer - spesielt Nordsjø- og
Østersjøprogrammet. Hele Østlandet målgruppe for workshopene. Gjennomføres når en vet mer
om nå utlysninger kommer – trolig tidlig 2015. Gruppas medlemmer oppfordres til å komme
med innspill til fokus, gode eksempler og aktuelle innledere. Det forventes også at gruppas
medlemmer bidrar til å invitere og trekke med aktuelle deltakere på hver av workshopene.
Sak 20/14
Møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 12. september – forberedelse
Ann Irene Sæternes innledet først om TransGovernance seminaret 11.09 og informerte om noen
endringer i programmet. Det ble videre vist til e-post sendt ut til internasjonalt fagpolitisk utvalg
m.fl. med ønske om forhåndspåmelding innen 8. september. Internasjonal adm. gruppes
medlemmer ble bedt om å sjekke ut deltakelse i sine fylkeskommuner og påse at påmeldinger
sendes til sekretariatet i ØS innen 8.9. En påminnelse vil gå ut sammen med innkalling og
saksunderlag til møtet - medio neste uke.
Med tanke på selve møtet i internasjonalt fagpolitisk utvalg var det forslått en time
innledningsvis med orienteringer og dialog rundt EU initiativene smart spesialisering og smarte
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byer. Rune Bakkevoll foreslo å sette fokus primært på smarte byer – bl.a. koblet til EUs Urban
Agenda - og at smart spesialisering tas ved en annen anledning (f.eks. koblet til studieturen i feb.
neste år). Gruppas medlemmer støttet denne vurderingen. Ann Irene Sæternes viste til kontakt
med forskningsrådet v/Tor Ivar Eikaas (foreslått av Eivind på ORE) og at han har sagt seg villig
til å holde en innledning. Videre foreslo Ann Irene at Arenaprogrammet ved UiO kontaktes for å
høre om noen kan si noe om hvordan denne type EU initiativ påvirker Norge og hvordan de bør
håndteres. Forslaget ble bifalt – og følges opp.
Videre gikk gruppa igjennom sakene på utkast til agenda. Ann Irene Sæternes orienterte om
forberedelse til saksframlegg om Regjeringens Tysklandsstrategi. Saken kobles til SchleswigHolsteinsamarbeidet og tre temaområder foreslås behandlet – utdanning, transport og regionalt
samarbeid. Tanken er å gi en tilbakemelding om forholdet mellom ØS innspill og endelig versjon
samt legge til rette for en drøfting av videre oppfølging fra ØS side på de områdene som vi la
vekt på i våre innspill. Input fra fagpolitisk utvalg i møtet vil danne grunnlag for videre
oppfølging. Gruppas medlemmer påpekte at oppfølging av Tysklandsstrategien ikke bare bør
knyttes til Schleswig-Holstein samarbeidet – men også til andre regioner og aktører relevant for
temaene i Tysklandsstrategien.
Rune Bakkevoll viste til OREs planer om et seminar om strategiske partnerskap innen Erasmus+
programmet og at Akershus har spilt inn tysk språk som et mulig tema for et slikt partnerskap.
Dato for seminaret er satt til 22. oktober i Oslo. For øvrig var det enighet om at tiltak behøves
rettet inn mot allmennfag i vgs for å styrke tysk språk og øke antall studenter som velger tysk i
høyere utdanning samt studier i Tyskland.
Mht. sak om ØstsamUng viste Ann Irene Sæternes til behandling av evalueringssak i KU i juni
og bestilling av ny sak til sitt møte i oktober. Saken til internasjonalt fagpolitisk utvalg skisserer
hvordan utvalget selv og kontaktutvalget kan kobles inn mot ØstsamUng og økt ungdomsmedvirkning. Utkast til momenter i saken ble muntlig referert. Gruppas medlemmer la vekt på at
en må være klar overfor ungdommene mht. hva som er mulig og passe på at en ikke forlover seg
mtp. videre oppfølging. Det ble også understreket at forslaget må basere seg på at det som følges
opp videre er vedtatt i politiske utvalg. For øvrig var det ingen merknader til det som ble skissert
i saken.
Møteplan for 2015 ble gjennomgått og gruppa ønsket å ha to-dagersmøtet i august istedenfor i
november. Aprilmøtet ble foreslått skjøvet en dag – slik at det blir onsdag 8.4. Revidert møteplan
følger referatet som vedlegg. Mht. studietur i februar 2015 ble det foreslått å fremme to alternativ
(se sak 22/14).
Konklusjon: Ann Irene Sæternes jobber videre med saksframleggene i henhold til framlagt
agenda og tar med moment fra gruppas møte inn i de ulike sakene. I tillegg settes det opp en sak
om høring på EUs Urban agenda (se drøfting under eventuelt). Arenaprogrammet ved UiO
kontaktes for innlegg og avtalen med Forskningsrådet angående smarte byer bekreftes.
Sak 21/14
TV-gruppa – status og neste møte 5. september
Rune Bakkevoll innledet til saken. UD forventer at de regionale aktørene som deltar i TV-gruppa
også skal bidra med informasjon om saker/tema i tidlig fase. Dette kan være utfordrende i og
med at vi ikke vanker så ofte i korridorene i Brussel. Pr. dato er to tema notert – avfall og grønn
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innovasjon. Disse tas med inn i møtet. Lars Haukvik informerte om at han fortsatt ikke hadde fått
tilbakemelding fra CPMR på sin henvendelse, men at saker på agendaen til generalforsamlingen i
Umeå kunne gi en god indikasjon.
I og med valg til Europaparamentet og innsetting av en ny EU-kommisjon har det i innværende
år vært mindre aktivitet enn normalt. De ulike europeiske organisasjonene som
fylkeskommunene er medlemmer av har heller ikke kunnet bidra med informasjon om aktuelle
nye saker pr. dato. Dette vil trolig endre seg når alt er oppe og går i Brussel. Det ble foreslått at
en i tillegg til kontakt med de europeiske organisasjonene også kan få informasjon om saker i
tidlig fase i EU-systemet gjennom dialog med partnerregioner og i møter i europeiske prosjekt.
Aktuell informasjon ønskes løpende – slik at den kan tas med inn i TV-gruppa ved første
anledning. Neste møte etter september er fastsatt til 3. desember.
Konklusjon: Alle holder ører og øyner åpne for info om aktuelle og relevante saker/tema for
Norge og norske regioner i møter med partnerregioner og representanter for de ulike europeiske
organisasjonene – bl.a. under deltakelsen på Open Days. Informasjonen deles med vårt medlem
i TV-gruppa, Rune Bakkevoll, og sendes via e-post til internasjonal adm. gruppe. Input kan
sendes til sekretariatet i ØS – som videreformidler til hele gruppa.
Sak 22/14

Studietur for internasjonalt fagpolitisk utvalg til Warszawa i januar/februar
2015 – gjennomgang og drøfting av mulige tema og opplegg.
Rune Bakkevoll innledet til saken og fremmet samtidig forslag om et alternativt reisemål for
turen – Sevilla i Spania (regionen Andalucia). Hovedtema for en tur til Sevilla vil være smart
spesialisering i og med at hovedkontoret for dette initiativet ligger her. Gruppas medlemmer
synes dette var en god ide og ønsket et parallelt forslag med utgangspunkt i samme datoer med
reisemål Sevilla. Andre aktuelle tema for møter i Spania vil være regional utvikling i tider med
finanskrise samt grenseregionalt samarbeid og solidaritet – sett ifht regioner i Nord-Afrika.
Enkelte av gruppas medlemmer kan bistå med kontakter og møteavtaler dersom denne
destinasjonen velges. Mht. forslaget som lå på bordet vedrørende Warszawa var det ingen
merknader til dette. Hovedfokus her er EØS-midlene og økt kunnskap om Polen som et sentralt
land i Europa og i Østersjøsamarbeidet.
Konklusjon: Ann Irene Sæternes bes skissere et alternativt opplegg til Warszawa med reisemål
Sevilla. Utgangspunktet er de samme datoene og hovedtema «Smart spesialisering». Begge
alternativene fremmes for internasjonalt fagpolitisk utvalg til anbefaling før vi starter et mer
detaljert programarbeid.
Sak 23/14

Muntlige orienteringer fra organisasjoner og møter og info om
oppkommende møter/generalforsamlinger
Det ble gjennomført en runde rundt bordet mht. hva som står på agendaen i den enkelte
fylkeskommune. De fleste glemte å nevne det som var utgangspunktet for saken – nemlig
tilbakemelding fra europeiske organisasjoner og møter (bare Oslo fokuserte på det).
Oppland: Fokus på EØS-prosjekter med Latvia. Dette tar mye tid og 50% av Turids stilling er
dedikert til dette. 11 seminar er gjennomført i løpet av våren 2014 – i Latvia og i Oppland.
Hedmark: Er i gang med ideutvikling og sonderinger for prosjekt i ny programperiode. Digital
agenda er et sentralt tema. Lansering av Interreg A står i fokus. Prosjekt om ungdomsledighet
(referert under sak 18/14). Det planlegges økt adm. support til fylkesordførerens arbeid i AERs
komite 3.
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Buskerud: Det jobbes med prosjektutvikling på flere områder. Interreg C prosjektet «Working for
tallents» har sluttkonferanse i Spania i oktober. Ny revidert avtale med Estland er under arbeid.
Studietur til Kiel med FU nå i september (jfr. sak 18/14). Årskonferanse i Euromontana 22 -24.
okt. i Bilbao.
Vestfold: Det jobbes med to forprosjekter under Interreg V A ØKS (Viden til vækst og
Nærskibsfart i ØKS), samt med et EU-kompetanseprogram for ansatte og folkevalgte i Vestfold
fylkeskommune. Programmet går over 3-4 faser. Mål om å utvikle flere europeiske prosjekt. En
vurderer å utvide programmet til kommunesektoren etter hvert. Flere av medlemmene i gruppa
viste interesse for dette programmet og bad om å få tilsendt informasjon. Det ble foreslått at
informasjon om kompetanseprogrammet sendes til hele gruppa til orientering.
Telemark: Jobber med prosjektutvikling og håper å komme opp med flere aktuelle prosjekt til det
nye Interreg Nordsjøprogrammet. Orienterer internt om mulighetene i de nye programmene. USA
og Midt-Vesten et område som også står høyt på dagsorden der avtaler er inngått og konkrete
aktiviteter skal gjennomføres.
Oslo: Årskonferanse i EuroCities i München 5- 8. november med fokus på energi. Oslo er
nominert til en pris som Europas El-bil hovedstad  Ellers jobbes det aktivt med tema avfall i
EuroCities arbeidsgruppe – der Oslo har lederansvar. Det jobbes også med noen prosjekt inn mot
EuroCities. Oslo lager nå en egen strategi for prosjektarbeid inn mot relevante EU-program
(grunnlagsdokument for arbeidet og for å rigge organisasjonen). Mht. Østersjøsamarbeidet legges
det fram en sak med forslag om å melde seg ut av BDF (Baltic Development Forum) og tone ned
deltakelse i BSSSC. Fokus rettes primært mot BaltMet (Baltic Metropols) nettverket spesielt
mtp. konkrete prosjekt i Østersjøprogrammet.
Østfold: Forbereder et Open Days arrangement i Østfold med fokus på biogass. Kick-off for
Interreg A Sverige-Norge programmet.
Akershus: Adm. møte i Skandinaviske Arenaen 16. september der tema er «Veien videre». Vil
bl.a. se på transportkorridoren sørover fra Osloregionen (jfr. STRING og Schleswig-Holstein
samarbeidet).
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering
Eventuelt
Ann Irene Sæternes hadde etter avtale med gruppas fungerende leder meldt inn to saker om
høringer i EU og Rune Bakkevoll foreslo å drøfte disse under eventuelt. Begge høringene er
innenfor EUs regionalpolitikk og sees som relevante ifht Østlandssamarbeidets europapolitiske
strategi og handlingsplan.
• Høring på EUs Urban Agenda
• Høring i forbindelse med revisjon av Europa 2020 strategien.
Gruppas medlemmer anbefalte å jobbe videre med utkast til høring på EUs Urban Agenda og
konsentrere seg om denne. Europa 2020 høringen oppleves som mer EU intern og ikke så
relevant for oss. Et høringsinnspill på EUs Urban Agenda vil være viktig også mtp. signaler inn
mot nasjonale myndigheter (KMD).
Konklusjon: Det jobbes videre med en høringssak om EUs Urban Agenda. Saken fremmes for
internasjonalt fagpolitisk utvalg 12.09 og endelig utkast til høringsinnspill drøftes med
kontaktutvalgets leder før oversendelse til EU-kommisjonen. Høringsfristen er26. september!
Ann Irene sender ut en e-post umiddelbart til gruppas medlemmer for input og tekstforslag til
høringsuttalelsen. Frist settes til utgangen av uka (29.08).
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