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REFERAT
MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE TIRSDAG 12. JANUAR 2021
Dato / sted:
Til stede:

Tirsdag 12. januar 2021 på Teams - med start kl. 12:00
Gørill Brodahl og Espen Holtan (Viken), Vibeke Jakobsen og Lars Haukvik
(Vestfold og Telemark), Erik Hagen (Innlandet), Bjarne Johannessen (Oslo),
Gunnar Selvik og Astrid Bjerke, ORE og Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat)

Forfall:
Kopi:

ØS sekretariat

Møteleder

Gørill Brodahl

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758

Vår dato: 13.01.20

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2021/1

SAKSLISTE
Velkommen og godt nytt år til alle ved leder i gruppa Gørill Brodahl

Sak 01/21

Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 19.10.20

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

Sak 02/21

Gjensidige orienteringer
•

status for arbeidet med strategier og handlingsplaner for europaarbeidet i
fylkeskommunene/Oslo og hva står på dagsorden framover
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Internasjonal strategi er på plass og ble vedtatt i juni 2020. Fylkeskommunen har aktivert sin
deltakelse i Nordsjøkommisjonens ulike fag-grupper og har nå utpekt politikere og adm. støtte til tre
av fire grupper (ikke den maritime gruppa). Dawn Syvertsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
er valgt som ny sekretær for den tematiske gruppa for smarte regioner.
Innlandet fylkeskommune
Fylkeskommunen er i sluttfasen med sitt mål og handlingsprogram for internasjonalt arbeid 20212024. Endelig vedtak skal gjøres i fylkestingets møte 9. februar. Mål- og handlingsprogrammet er for
fylkeskommunens arbeid som samfunnsutvikler, men skal trekke med hele Innlandssamfunnet i
arbeidet. Alle fagavdelingene i fylkeskommunen skal jobbe internasjonalt (6 fagavd.). Egne
kontaktpersoner valgt i hver avdeling og det er satt egne avdelingsvise mål i dokumentet. Mål- og
handlingsprogrammet skal være et felleseie for hele administrasjonen.
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Oslo kommune
05.02.2021
Oslos søknad til EU om støtte til CCS-prosjekt er nå sendt og det vil bli satt inn flere oppfølgende
aktiviteter og framstøt for å få et positivt svar på søknaden. Byrådsleder Raymond Johansen er valgt
inn i styret i Eurocities. Dette vil gi en mer strategisk politisk oppfølging inn mot organisasjonen fra
Oslos side. Eurocities er en viktig plattform for å lobbe inn mot EUs institusjoner. Organisasjonen
C40 har åpnet kontor i Oslo. Dette vil gi muligheter for å markedsføre Oslos klimaløsninger globalt.
Oslo er prosjektleder for et nylig godkjent Horisont 2020 prosjekt med fokus på klima og innovative
mobilitetsløsninger MOVE. Oppstart forventes i mai. Viken fylkeskommune er partnere i prosjektet.
En dedikert personalressurs til Horisont programmet har gitt god uttelling for Oslo, og denne vil bli
videreført i neste programperiode. Det er åpnet for å kunne øke bemanningen for internasjonalt
arbeid dersom lønnen finansieres via godkjente EU-prosjekter.
Viken fylkeskommune
Det er nå ansatt en egen rådgiver i internasjonal seksjon som skal ha fokus på Horisont-programmet
– Verena Hackmann. Hun kommer fra Forskningsrådet. Arbeidet med ny internasjonal strategi er i
full gang og det ble avholdt en stor medvirkningsrunde i november. Mange innspill er kommet inn og
det vil snart foreligge et utkast. Alle rådsområdene er invitert inn i prosessen. Prosessen har
avdekket behov for økt kompetanse i organisasjonen, som må fylles i lys av strategien. Et kommunenettverk for internasjonalt arbeid er under etablering. Det jobbes også med et kompetansenettverk.
Viken er med i to Horisont 2020 søknader innenfor Green Deal – en om sirkulær økonomi og en
om kunstgress.
Gruppas leder takket for gode orienteringer. I etterkant av runden ble det tatt til orde for å dele de
nevnte strategier og handlingsplaner. Det ble avtalt å lage en mappe på felles team for internasjonal
gruppe i Østlandssamarbeidet (under Viken fylkeskommune) der alle dokumentene legges etter hvert
som de er vedtatt og kan deles.
• orienteringer fra sekretariatet v/Ann Irene Sæternes
Det adm. møte i Schleswig-Holstein samarbeidet 10. november ble utsatt til januar 2021. Nå er dette
foreslått videre utsatt til april, som følge av at Tyskland er sterkt preget av koronaen. Det kommer
forslag til ny dato etter hvert. Det foreslåtte kommisjonsmøtet i overgangen mai/juni vil mest
sannsynlig også bli utsatt. Europaministeren vil sende ett nytt brev til politisk ledelse med info om
utsettelse og mulig ny tidslinje. Fehmarnbelt dagene vil bli digitale, og Schleswig-Holstein ønsker å ha
møtet med de norske regionene fysisk. Mer informasjon så snart bildet er klarere.
Mobiliseringsgruppa under internasjonalt fylkesnettverk sendte ut en løypemelding på epost før jul.
Internasjonal gruppe ble minnet om fristen for å spille inn til Kunnskapsdepartementets strategier for
henholdsvis europeisk forskningssamarbeid (Horisont Europa) og europeisk utdanningssamarbeid
(Erasmus+). Fristen er 10. februar. Både Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark
fylkeskommune bekreftet at de jobber med innspill sammen med sine respektive fagavdelinger.
Programmer 2021 – 2027
Ann Irene Sæternes informerte om kontakt med UD angående endelig valg av programmer for norsk
deltakelse i EUs programsatsing for 2021-2027. Svar ventes i starten av februar når de har tatt en
ekstra runde etter at EU vedtok sitt langtidsbudsjett i desember 2020. Det skal også kjøres en runde
med EU-kommisjonen for å endelig avklare om Norge kan kjøpe seg inn i deler av programmene i
noen tilfeller. Mer informasjon så snart dette foreligger.
Videre orienterte Ann Irene Sæternes kort om Interreg Østersjø-programmet, Nordsjø-programmet
og Interreg Europa. Programarbeidet er kommet langt og mye av den tematiske innretningen er på
plass. Det nye Østersjø-programmet vil legge opp til mye forenklinger i adm. prosedyrer. Nordsjøprogrammet har ikke ønsket å ta i bruk de sammen forenklingene. Det blir spennende å se hvordan

2

ostsam.no

de norske aktørene vil stille seg til forenklingene, som skal gi mer tid og rom til selve prosjekt05.02.2021
arbeidet og mindre tid brukt til administrasjon og byråkrati. Internasjonal gruppe vil bli holdt løpende
orientert.
• nytt fra ORE v/Gunnar Selvik
Gunnar Selvik viste til arbeid med årsmelding 2020 og med ny strategi, justering av vedtekter og
handlingsplan for 2021. Han reflekterte også over tema og saker i EU og framhevet at EU under
pandemien har jobbet godt og har kommet til enighet om mange viktige saker. Ikke minst at
langtidsbudsjettet og den økonomiske krisepakken ble vedtatt før jul. Selvik kom også inn på Brexit
og at denne har utløst nye diskusjoner om EØS-avtalen i Norge. Dette vil bli et spennende tema
framover bl.a. i lys av valget til høsten. Nytt lynkurs i EU/EØS for folkevalgte planlegges digitalt over
flere dager. OREs web-sider er under revisjon.
Konklusjon: Gruppa takket for informasjonen. Saken ble tatt til orientering.

Sak 03/21

Strategi for Østlandssamarbeidet 2030

Ann Irene Sæternes innledet kort til saken og viste til internasjonal gruppes innspill fra august 2020.
Strategien er et langsiktig og overordnet dokument som gir retning og rammer. Det var ingen
merknader til strategiutkastet på nåværende stadium. I henhold til prosessplan vil representantskapet
sende strategien ut på høring i alle fire fylkeskommunene etter 5. mars og endelig vedtak vil bli gjort
4 juni 2021.
Konklusjon: Internasjonal gruppe tok saken til orientering
Sak 04/21
Oppstart av planlegging for neste møte i Østlandssamarbeidets Europaforum
Gørill Brodahl innledet til saken og viste til de ulike dokumentene som fulgte saken som underlag
og henviste til internasjonal gruppes innspill og diskusjon i møtet 19.10.20. Gruppas medlemmer
drøftet innledningsvis om det er realistisk å gjennomføre et fysisk møte i mars/april 2021 i og med
korona-situasjonen. Det ble samtidig lagt til grunn at høringsrunden for strategidokumentet (jfr.
sak 03/21) vil bidra med fylkeskommunenes innspill, og at dato for forumets workshop ikke er
avhengig av å måtte avholdes før endelig strategidokument skrives og vedtas.
To modeller ble nevnt som mulige fra sekretariatets side – planlegge for et fysisk møte og se
situasjonen an for så evt. å gjennomføre noe digitalt som plan B. Gruppas medlemmer var
skeptiske til å klare å arrangere et fysisk møte i vårhalvåret, og så heller for seg et digitalt møte i
vår og en workshop med fysisk oppmøte til høsten. Planlegging av fysisk møte i mars ble ikke
anbefalt. Det ble påpekt at det finnes gode tekniske løsninger for å arrangere workshop også
digitalt. Som følge av valget i september vil et høstmøte i forumet trolig ikke kunne
arrangeres før i oktober.
Konklusjon: Internasjonal gruppe anbefaler politisk ledelse i forumet å planlegge for et digitalt møte
våren 2021 – gjerne i april - og en fysisk workshop til høsten. Ann Irene Sæternes tar signalene med til
avtalt møte med politisk ledelse og kommer tilbake med deres anbefalinger for videre planlegging.
Det ble gitt positive signaler fra gruppas medlemmer til utkast til program/opplegg for workshopen
samt for de tematiske notatene (flakene) - som underlag for forberedelse og gjennomføring.
Territoriell agenda og «small places matters» bør prioriteres under workshopens del 3. Det vil
være en god oppfølging fra møtet 18. september. Notatene legger opp til mange gode og relevante
spørsmål for diskusjonen. Gruppas medlemmer la til grunn at det er mye fornuftig i notatene og
at et godt grunnlagsarbeid er gjort. De tre innfallsvinklene ble anbefalt som basis både for
forberedelsene og i gjennomføringen av workshopens ulike deler.
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Det ble også understreket at både notatene og opplegget for workshopen harmoniserer godt
med
05.02.2021
europaforums rolle samt med strategiutkastet. En gjennomgående rød tråd kan gjenkjennes.
Konklusjon: Skisse til opplegg for workshopen og de tre notatene for forberedelse og
gjennomføring utgjør et godt grunnlag for videre planlegging. Gode spørsmål er skissert og disse
er i tråd med europaforums rolle og kan bearbeides og spisses i den videre prosessen. Nærmere
avklaring om digitalt eller fysisk møte i vår vil danne grunnlag for videre planlegging og gjennomføring av
de to møtene i Europaforum 2021. Ann Irene Sæternes melder tilbake til gruppa så snart møte med
politisk ledelse er gjennomført. Gruppa vil så fortsette planleggingen på neste møte 16. februar.
Sak 05/21

Dialog-møter mellom internasjonal gruppe og adm gruppe for næring og
kompetanse og samferdsel + europeisk samarbeid som tema i fagpolitiske utvalg
Gruppas leder Gørill Brodahl innledet til saken og Ann Irene Sæternes gav en kort orientering om
muligheter og innretning.
Gruppas medlemmer var enige om at det er viktig med god forankring i fagpolitiske utvalg og adm.
grupper for saker der europapolitikk er relevant, og at internasjonal adm gruppe og Europaforum
kommer inn med støtte og innspill der det passer og kan gi merverdi. I starten kan korte møter for å
få dem til å starte tenkningen og stimulere dem til å vurdere mulighetene som europapolitisk arbeid
kan gi. Så kan gruppa komme inn/respondere når det er tema og saker som vil tjene på europeisk
samarbeid.
Informasjon gjennom konkrete prosjekteksempler ble framhevet som en god modell framfor å ha for
mye generell og overordnet informasjon. Bruk av politikerne i fagpolitiske utvalg til å orientere fra
sine egne fylkeskommuner kan være en god tilnærming. Internasjonal gruppe kan da bistå disse i
forkant av møtene.
Gunnar Selvik nevnte at ORE kan bistå og at medarbeidere i Brussel har god oversikt og kan være
ressurser i informasjonsarbeidet.
Konklusjon: Det jobbes videre etter de anbefalinger som ligger i saksframlegget. En nedenfra-og-opp prosess
vektlegges der god forankring i det enkelte utvalgs og gruppes behov og ønsker for internasjonalt samarbeid
legges til grunn. Tema følges opp løpende i internasjonal gruppe.
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt
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