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REFERAT
MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE TIRSDAG 18. AUGUST 2020
Dato / sted:
Til stede:

Forfall:
Kopi:

Tirsdag 18. august 2020 på Teams - med start kl. 10:00
Gørill Brodahl og Espen Holtan (Viken), Anitra Fossum og Vibeke
Jakobsen (Vestfold og Telemark), Erik Hagen og Turid Wulff Knutsen
(Innlandet), Bjarne Johannessen (Oslo). Ann Irene Sæternes (ØS
sekretariat). ORE v/Astrid Bjerke og Gunnar Selvik
Jon Petter Arntzen (ØS sekretariat)
Jon Petter Arntzen (ØS sekretariat)

Møteleder

Gørill Brodahl

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758

Vår dato: 26.08.20

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2020/3

SAKSLISTE
Velkommen ved leder i gruppa Gørill Brodahl

Sak 15/20
Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 28.04.20
Det var ingen merknader til innkalling og referat.
Konklusjon: Godkjent
Sak 16/20

Møte i Østlandssamarbeidets Europaforum 18. september 2020

Ann Irene Sæternes innledet kort fra dialog med politisk ledelse i møte tidligere på dagen. Gruppa er
fornøyd med programmet slik det foreligger. Gode innledere og muligheter for dialog. Det er viktig
at vi kan balansere mellom noe for de drevne politikerne og noe for de som er nye på dette feltet.
Miljøpolitikk og regionalpolitikk henger godt sammen og det finnes gode eksempler som kan
illustrere dette i fylkene. Slike eksempler kan inngå som en del av dialog-biten etter alle innleggene.
Det ble også påpekt at innleggene vil kunne gi god input til diskusjonen senere på dagen.
Next generation EU satsningen og hva Norge gjør samt tema korona-krise og tillitskrise i Europa kan
utgjøre ramme for den politiske diskusjonen. Her vil det være mye å ta tak i og ha politisk dialog om.
I lys av den pågående pandemien med en usikker smittesituasjon – spesielt i Oslo – ble det framhevet
at et fysisk møte kan bli problematisk. Hva som er status om fire uker, er vanskelig å spå og
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politikerne som inviteres til møtet kan se det som krevende å ta seg til Oslo og delta på et fysisk
26.08.2020
møte.
Etter innspill fra samtale med politisk ledelse i forumet planlegges det fortsatt for et fysisk møte i
forumet i Galleri Oslo. Fylkestingssalen i Viken er bestilt og settes opp med god avstand mellom
stolene. Max 40 personer kan være i rommet i henhold til oppsett. Alle smitteverntiltak vil bli fulgt.
Det legges opp til et påmeldingsskjema som sendes ut sammen med et oppdatert program og
invitasjon til møtet. Her vil det også bli redegjort for smittevern og de rammer vi legger rundt møte
for å sikre en trygg og god gjennomføring.
Ann Irene Sæternes sjekker muligheter for at møtet kan streames for de som ikke han anledning til å
delta og gjerne vil høre noen av innleggene.
Etter avtale med politiske ledelse vil det ikke bli lagt opp til en digital løsning som plan B, men at
møtet blir skjøvet ut i tid om det viser seg at smittesituasjonen bli vanskelig. Et webinar med bidrag
fra innlederne i henhold til programmet for 18.8 kan i så fall være en mulighet.
Konklusjon: Ann Irene Sæternes jobber videre med programmet og informerer innlederne og forbereder
politisk ledelse til møtet. Internasjonal gruppe informerer sine politikere og forbereder dem som skal delta i
møtet. Det er ønskelig at noen sentrale politikere er forberedt på å bidra innledningsvis i diskusjonen med
korte politiske statements. Internasjonal gruppe har ansvar for å forberede dette og melding inn navn på
politikere til møteledelsen på forhånd. Møtet utsettes og erstattes (om mulig) med et Europa-webinar av
innlederne dersom smittesituasjonen i Oslo blir forverret.
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Østlandssamarbeidets strategiarbeid

Ann Irene Sæternes orienterte om prosess og framdrift samt oppfordret medlemmene i gruppa til å
komme med innspill til ramme og innhold.
Det ble tatt til orde for at en kort og langsiktig strategi er bra – spesielt for det europapolitiske
området som er langsiktig i sin natur. Østlandet er en stor geografi med ulike behov og prioriteringer
og en mer overordnet og langsiktig strategi vil kunne være et godt utgangspunkt. Det europapolitiske
arbeidet er et virkemiddel og vi må få fram hvordan dette kan utnyttes og spille en viktig rolle for
fagfeltene i fylkeskommunene og felles i Østlandssamarbeidet.
Oslo viste til godt dialogmøte med sekretariatet i Østlandssamarbeidet og at de hadde gitt innspill i
denne forbindelse. Relevans for medlemmene vil være viktig. Hvilken merverdi Østlandssamarbeidet
kan gi? Finne sin plass i landskapet av regionalt samarbeid.
ORE viste til god koordinering av strategiarbeidet ved siste rullering og inviterte til dialog om
strategiarbeidet i løpet av høsten. Også ORE skal utarbeide revidert strategi for sitt vedkommende
og prosessen skal sparkes i gang i høst.
Av tematiske innspill ble følgende nevnt:
• Overvåke politikkutvikling og ta problemstillinger fra Europa og tolke dem ned til oss
• Next Generaltion EU – hvordan hente politikk-impulser direkte fra dette initiativet
• Green Deal – grønt, sosialt og bærekraftig
• Gjenoppbygging – post Korona
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•
•
•
•

Post Brexit
Territoriell Agenda – innbyggere og territorier (regioner og kommuner)
Samarbeid og solidaritet er mye viktigere enn før
Kompetanse

26.08.2020

Konklusjon: Internasjonal gruppe anbefaler en kort og langsiktig strategi. Innspillene til innretning og
tema fra møtet tas med inn i den videre prosessen. Innspill fra møtet i Europaforumet 18.9 vil også
bli notert og tatt med i den videre dialogen.
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Schleswig-Holstein samarbeidet – møte på adm. nivå og kommisjonsmøte

Ann Irene Sæternes innledet kort til saken. Gruppas medlemmer bekreftet deltakelse i et møte på
adm. nivå 10. november. Det var bred tilslutning til at dette møtet – slik situasjonen er nå – bør
legges opp som et digitalt møte. Sæternes henstilte til alle fire fylkeskommunene om å delta i møtet.
Angående Schleswig-Holsteins invitasjon til å gjennomføre et kommisjonsmøte 1. juni neste år var
tilbakemeldingen fra gruppa at dette er vanskelig å planlegge for nå. Det er mye som foregår og det
er mange arenaer å fylle for både politikere og adm. i fylkeskommunene. Oslo og Viken påpekte sin
deltakelse i STRING og at denne arenaen er blitt mer viktig og krever ressurser. Mye av tema er det
samme her som i det bilaterale samarbeidet.
Konklusjon: Møtet 10. november anbefales gjennomført digitalt. Planlegging av møtet gjøres i dialog
med Europaavdelingen i Schleswig-Holstein. Alle medlemmene i gruppa oppfordres i utgangspunktet til å
delta. Ann Irene Sæternes gir en foreløpig tilbakemelding til Schleswig-Holstein vedrørende invitasjon
til kommisjonsmøte 1. juni 2021 basert på tilbakemeldingene i møtet. Saken settes på dagsorden i det
administrative møtet 10. november.
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Orienteringer - muntlig
•

Interreg Østersjøprogrammet 2021-2027 – status og konsultasjon om tematisk
innretning

•

Interreg Nordsjøprogrammet 2021 – 2027 – status og konsultasjon

•

ESPON 2021 - 2027

•

Interreg Europa 2021 – 2027

Det ble vist til utsendt informasjon og høringsfrister for de ulike programmene. Alle
fylkeskommunene ble oppfordret til å delta og bidra inn i høringene.
•

Mobilisering til programmer 2021 – 2027 – status for arbeidet i ad hoc gruppe
for internasjonalt fylkesnettverk
Espen Holtan, medlem av ad hoc gruppa fra Viken, informerte om arbeidet i gruppa og det
forestående møtet 2. september. Det ble understreket at det ligger et stort potensial for å
mobilisere flere og nye aktører til programmene. Kompetanse og ressurser vil være avgjørende for å
kunne ta en aktiv og formell rolle i mobiliseringsarbeidet. ORE oppfordret til å drøfte nærmere hva
som skal til for å skape god mobilisering. Dvs. ha mer fokus på å identifisere gode metoder for
mobilisering enn på ressurser til arbeidet.
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Konklusjon: Saken ble tatt til orientering

Sak 20/20

26.08.2020

Kommende møter og konferanser – kort gjensidig informasjon

Ann Irene Sæternes informerte kort om møte mellom politisk ledelse i Østlandssamarbeidets
Europaforum og statssekretær Raymond Robertsen i KMD den 21. august. Møtet vil være digitalt og
har tema europapolitisk arbeid og Interreg.
Gørill Brodahl foreslo at ytterligere informasjon om møter og konferanser deles på e-post i
etterkant av møtet. Ann Irene Sæternes sender ut en henvendelse om å komme med innspill til
internasjonal møtekalender.
Konklusjon: Saken svares ut via e-post i etterkant av møtet. Ann Irene Sæternes sender ut en henvendelse
til gruppa. En oppsummering fra møtet 21. august med KMD vil bli delt i gruppa i etterkant av møtet med
KMD 21.08.20.
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt

Møtet ble avsluttet kl. 11:25
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