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REFERAT
MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE MANDAG 19. OKTOBER 2020
Dato / sted:
Til stede:

Forfall:

Mandag 19. oktober 2020 på Teams - med start kl. 10:00
Gørill Brodahl og Espen Holtan (Viken), Vibeke Jakobsen (Vestfold og
Telemark), Turid Wulff Knutsen (Innlandet), Bjarne Johannessen (Oslo), Jon
Petter Arntzen (første del av møtet) og Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat)
Anitra Fossum (Vestfold og Telemark) og Erik Hagen (Innlandet)

Kopi:

ØS sekretariat og ORE v/Astrid Bjerke og Gunnar Selvik

Møteleder

Gørill Brodahl

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758

Vår dato: 26.10.20

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2020/4

SAKSLISTE
Velkommen ved leder i gruppa Gørill Brodahl

Sak 21/20

Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 18.08.20

Det var ingen merknader til innkalling og referat. Konklusjon: Godkjent

Sak 22/20 Møte i Østlandssamarbeidets Europaforum 18. september 2020 –
runde rundt med tilbakemeldinger og refleksjoner etter møtet. Videre arbeid
Gruppas leder, Gørill Brodahl, innledet til saken og takket gruppa og sekretariatet for godt arbeid
med planlegging, forberedelse og gjennomføring av dette første møtet i Europaforumet. Hun påpekte
særlig at vi hadde gode innledere.
Innlandet: Meget vellykket møte. Bra med to hovedtemaer. Positivt med diskusjonen der Gunn Marit
Helgesen og Jan Edøy var sentrale, og distriktspolitikk var gjennomgående («Small places matters»).
Stort politisk engasjement!
Vestfold og Telemark: Politikerne var fornøyde, og Gunn Marit Helgesen var fornøyd. Bra møte!
Godt at det var fysisk møte.
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Oslo: Bra møte. Positiv tilbakemelding fra politisk deltaker. Ønsker seg primært kortere tidsramme
04.11.2020
for møtene i framtiden.
Viken: Godt og positivt møte. Deltakerne hadde ulikt utgangspunkt og de nye politikerne i
fylkestinget ble nok noe overveldet av mengden informasjon. Støtter Oslo mht. varighet. Vi kan
tenke fleksibelt – korte og lange møter avhengig av tema.
Jon Petter Arntzen: Bra møte. En kan evt. se for seg et møte med en kjerne-del der alle deltar og en
fleksibel del der de som ønsker deltar. Det er viktig at forumet ansees som fylkeskommunenes
Europaforum og at vi bygger eierskap nedenfra - i fylkeskommunene. Politikerne bør samtale på
hjemmebane og bringe sine forslag inn i forumet. Forankring er helt sentralt. Merverdi av å delta i
forumet må synliggjøres. Prosess og kvalitetssikring på forhånd vil være viktig.
Representantene for Innlandet og Vestfold og Telemark påpekte at møtene bør være av en viss
lengde i og med at deres politiskere uansett må sette av hele dagen ved reiser inn til Oslo, og at
dette må tas med i betraktningen angående valg av tidsramme for møtene.
Gruppas medlemmer hadde så en runde rundt forslag om å ha en workshop i neste forums-møte for
å drøfte veien videre. Det vil være viktig å klargjøre hva bestillingen til politikerne er – dvs. hva de må
tenke igjennom og forberede før workshopen. Eierskap er viktig og god forberedelse på hjemmebane
kan bidra til dette. Hva er politisk interessant? Hvordan sikre innflytelse på Europapolitiske saker?
Internasjonal gruppes medlemmer må bidra til dialog med og mellom politikerne i forumet på
hjemmebane. Mht. valg av tema og innretning kan det være en tanke å høre litt med de politikerne
som var på forumets møte 18.09 og andre sentrale medlemmer i forumets gruppe for å få innspill.
Gruppa kom også inn på koblingen til de fagpolitiske utvalgene for samferdsel og næring og
kompetanse. Det vil være ønskelig å få til et møte med hver av de administrative gruppene for disse
utvalgene for å se hva internasjonalt kan bidra med inn i deres arbeid. Europaforum bør ha både en
mer overordnet diskusjon rundt europapolitiske saker – med eksterne innledere som bidragsytere og en mer tematisk tilnærming til samferdsel og næring/kompetanse. Turid Wulff Knutsen informerte
kort om deres arbeid med naturbaserte løsninger for flom-sikring der de tar i bruk VR-teknologi.
Dette bygger på et Horisont 2020 prosjekt og blir nå grunnlag for politikkutvikling og ny praksis – i
tråd også med EU-kommisjonens fokus på dette området. Kan være et eksempel på bruk av forumsmøter for å vise europeisk prosjektdeltakelse inn mot utvikling av ny politikk på hjemmebane og
hvordan norske regioner også bidrar til utvikling av europeiske løsninger.
Det nye tematiske området i ØS «næring og kompetanse» ble sett på som interessant for det
europapolitiske arbeidet. Gruppe ønsker å koble seg opp mot den administrative gruppa for å lytte
og kunne komme med innspill i den runden som pågår for å definere innsatsområder og retning.
Tidspunkt for en to-dagers workshop i Østlandssamarbeidets Europaforum ble tentativt lagt til siste
halvdel av mars – før påske 2021. Torsdag til fredag ble sett på som mest aktuelt. Innlandet inviterte
til Lillehammer og gruppa støtte forslaget om å legge møtet utenfor Oslo denne gangen. Alternativt
forslås Skien. En kan vurdere å følge praksis fra det nasjonale europapolitisk forum med ett årlig
møte i Oslo og ett ute i en av fylkeskommunene.
Gruppas medlemmer ønsker å ha et grunnlagsdokument («flak») som kan være oppspill til diskusjon
rundt forumets arbeid og som basis for å forberede workshopen til våren. Herunder inndeling i
politikk og praktikk. Europeisk samarbeid inn mot regional utvikling – hva skal til? Deling av god
praksis. Behov for rammebetingelser og virkemidler.
Konklusjon: Det første møte i Østlandssamarbeidets Europaforum ble et godt møte. Det legges opp til en
god prosess - adm. og politisk - for å forberede en workshop i siste del av mars 2021. Ann Irene Sæternes
lager et grunnlagsnotat som oppspill til videre diskusjon om policy og prosjekt. Notatet sendes ut for
skriftlige tilbakemeldinger før en omforent versjon ferdigstilles.
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Sak 23/20 Schleswig-Holstein samarbeidet – forberedelse til digitalt møte på
adm. nivå 10.11.20
Gruppas leder, Gørill Brodahl, innledet til saken. Hun understreket ønske om at alle fire
fylkeskommunene deltar i det administrative møtet med Schleswig-Holstein. Det ble vist til flere
mulige opsjoner for å bringe samarbeidet videre – inkl. en terminering av samarbeidet. Det ble
påpekt at vi bør ha en positiv tilnærming i møtet og at vi «kjøper oss litt tid» for å gå igjennom og
diskutere i fellesskap hva vi vil videre - inkl. mulig form på samarbeidet. I dette inngår også en
drøfting av om en skal benytte Østlandssamarbeidet som felles plattform i fortsettelsen. Utkast til
agendapunkt fra saksdokumentene ble sett på som greie. Møtet bør ikke overstige 2 timer og bør
ikke starter tidligere enn kl. 09:00. Ann Irene Sæternes har avtalt et formøte med Schleswig-Holstein
28.10 og vil bringe inn synspunkter til agenda og møteopplegg. Schleswig-Holstein er vertskap og
møteleder for møtet vil være Torsten Augustin
Konklusjon: En tar sikte på at alle fire fylkeskommunene er representert i møtet og at hver og en orienterer
om seg og fremmer sine synspunkter til videre dialog. Ann Irene Sæternes tar med innspill fra gruppa inn i
formøtet 28.10. Innkalling til video-møte kommer til alle i internasjonal gruppe fra Angela Iwersen i
Schleswig-Holstein (koordinator for partnerskapet).

Sak 24/20
•

Orienteringer – muntlig

Østlandssamarbeidets strategiarbeid og møte i representantskapet 6.11.20

Ann Irene Sæternes orienterte om det oppkommende møtet i representantskapet og om saker på
dagsorden i dette møtet, herunder utkast til strategi, arbeidsprogram for 2021 og budsjett for 2021.
Mer info finnes her; https://www.ostsam.no/wp-content/uploads/2020/10/2020-11-06-Moteinnkallingrepresentantskapet.pdf

•

Status Interreg A 2021-2027 (ØKS og Sverige-Norge) v/gruppas medlemmer

Turid Wulff Knutsen informerte kort om Interreg Sverige-Norge programmet. Region Värmland
leder arbeidet. Nordregio har hatt ansvar for kunnskaps-grunnlaget. En programkomite er etablert
og tematiske adm. grupper jobber nå med innhold og retning. Et EU nærmere innbyggerne er viktig
for de grenseregionale programmene.
Gørill Brodahl informerte om ØKS-programmet. Her er utkast til programdokument allerede ute på
høring med frist i desember. Det har vært noe uenighet mellom norske deltakere i programarbeidet
og de øvrige partnerne – spesielt mht. inngangen til enkelte prioriteringer (bl.a. innovasjon).

•

Status Interreg B og C 2021-2027 (Østersjø, Nordsjø og Europe) v/Ann Irene

Ann Irene Sæternes informerte fra høringsrunden for Interreg Østersjøprogrammet. Det kom inn
719 innspill – flest fra Polen, Tyskland og Finland. Stor deltakelse fra regionale myndigheter (18% av
tilbakemeldingene). Kun innspill fra akademia var høyere (22%). Topp tre av tema som ble framhevet
er: 1) Innovative og motstandsdyktige økonomier og samfunn 2) Grønn og intelligent transport og
mobilitet 3) Sirkulær økonomi. Alle de foreslåtte sju temaene ble sett på som relevante.
Programkomiteen skal drøfte innspillene i et task force møte 29 og 30. oktober og beslutte i sitt
møte 2-3. desember. Begge er digitale møter. Nasjonal referansegruppe for Interreg B og C (Bgjengen) skal ha møte 23.10 og gi sine tilbakemeldinger på B og C programarbeidet så langt.
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Det ble ikke tid til å informere om arbeidet med Interreg Nordsjøprogrammet og Interreg Europe
i
04.11.2020
møtet. Relevant informasjon sendes ut sammen med referatet.

•

Hva nå etter prosessen rundt det nasjonale Europapolitisk forum (EPF) v/Ann Irene

Ann Irene Sæternes informerte kort fra møte i mandatgruppa for EPF. Europapolitisk forum foreslås
videreført med ett møte i året. Alle fylkeskommuner får en representant i forumet – utpekt gjennom
KS. Kommunerepresentasjon ivaretas som før av KS. UD og KMD vil fortsatt eie forumet.
Istedenfor direkte eller indirekte (gjennom landsdelssamarbeid) involvering av fylkeskommunene vil
KS ta over adm. ansvar på vegne av kommunesektoren. Kontaktgruppen legges ned. KS skal
samhandle med egne nettverk og andre relevante nettverk – herunder internasjonalt fylkesnettverk.
Første møte med ny struktur og oppsett blir høsten 2021. Endelig vedtak i saken forventes før jul fra
de to departementene. Internasjonalt fylkesnettverk vil bli orientert om avgjørelsen.

•

Mobilisering til programmer 2021 – 2027 – status for ad hoc gruppas arbeid

Saken ble ikke behandlet pga. for liten tid mot slutten av møtet.
Internasjonal gruppes leder, Gørill Brodahl, stilte spørsmål om hvordan gruppa ønsket
orienteringssaker forberedt og presentert. Det var ingen som kom med spesielle innspill her. Bjarne
Johannessen foreslo at informasjon fra de andre gruppene som er etablert innen
Østlandssamarbeidet burde være på dagsorden. Da vil det være lettere å kunne gi innspill til deres
arbeid på det europapolitiske området.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering

Sak 25/20

Kommende møter og konferanser – kort gjensidig informasjon
•

Forum for Østersjøstrategien digitalt 20.10

•

Generalforsamling og byråmøte i CPMR digitalt 29.10

•

Årsmøte i Nordsjøkommisjonen digitalt 6.11

•

Nordsjøkonferansen 2020 – digitalt 10.11

•

Generalforsamling og byråmøte i AER digitalt 19.11

•

Andre aktuelle møter/konferanser

Som følge av for kort tid til å gjennomgå saken ble det vist til informasjon via lenkene i
saksframlegget. Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.

Sak 26/20

Neste møte/møteplan for 2021

Saken ble ikke behandlet pga. tidsrammen for møtet. Det foreslås å behandle den via skriftlig
prosedyre. Møteplanen sendes ut sammen med utkast til referat fra møtet, og tilbakemelding gis via
e-post. Møteplanen justeres ved behov underveis i 2021.
Eventuelt
Det var ingen saker meldt inn under eventuelt.
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