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REFERAT
MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE TIRSDAG 18. MAI 2021
Dato / sted:
Til stede:

Tirsdag 18. mai 2021 på Teams – kl. 12:00 – 13:00
Gørill Brodahl og Espen Holtan (Viken), Erik Hagen (Innlandet), Bjarne
Johannessen (Oslo), Vibeke Jakobsen og Lars Haukvik (Vestfold og
Telemark), Astrid Bjerke (ORE), Morten Stemre, Kristian Singh-Nergård og
Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat)

Forfall:
Kopi:

Jon Petter Arntzen (ØS sekretariat) og Gunnar Selvik (ORE)

Møteleder

Gørill Brodahl

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758

Vår dato: 25.05.21

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2021/4

SAKSLISTE
Velkommen ved leder i gruppa Gørill Brodahl

Sak 15/21

Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 13.04.21

Det var ingen merknader til innkalling. Konklusjon: Godkjent
Det var ingen merknader til referat fra møtet 13. april. Konklusjon: Godkjent

Sak 16/21
Gjennomgang, evaluering og oppfølging etter møte i Østlandssamarbeidets
Europaforum 30. april 2021
Det ble gjennomført en runde rundt med kommentarer og tilbakemeldinger fra gruppas medlemmer.
Webinaret ble gjennomført i henhold til tidsplanen og gikk teknisk veldig bra. Etterlot et profesjonelt
inntrykk! Gode forberedelser gjort – inkl. brifing av både innledere og møteleder. Formatet er ikke
så godt egnet til dialog, men bra et det kom fram noen spørsmål i sekvensen etter det tre eksterne
innlederne. Lengden på denne type digitale arrangement kan for framtiden gjerne være kortere –
f.eks. 1 time.
Det var bred enighet om at vi traff godt med temaet og at de ulike inviterte innlederne utfylte
hverandre godt. Det var noe ulik oppfatning av hvilket innlegg som var best og som svarte ut
bestillingen, men i all hovedsak var innholdet så bra som det er mulig ved denne type seminarer.
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Mye arbeid med å forberede egne politikere, men resultatet ble bra. De som har hatt kontakt med
deltakende politikere i etterkant meldte om gode tilbakemeldinger.
40 deltakere oppfattes som et godt resultat og viser at tema var aktuelt og relevant. Ann Irene
Sæternes informerte om at en oversikt over de som var pålogget er arkivert, men at formatet ikke
er egnet for publisering. Kan gjøres tilgjengelig om ønskelig.
Underlag fra møtet er delt med medlemmene i Europaforum i etterkant og publisert på
www.ostsam.no Det var ingen bemerkninger til utsendt oppsummering fra webinaret. Innspillene i
møtet tas med inn i det videre europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet. Innlegget til Julie
Ness kan legges ut sammen med presentasjonene fra de andre politikerne i forumet.
Planlegging av høstens workshop ble også nevnt, og det ble bekreftet at vi jobber videre med
utgangspunkt i den skissen som ligger på bordet og som var tiltenkt for fysisk møte april 2021.
Konklusjon: Et godt gjennomført arrangement med gode innledere og god oppslutning. Workshop i
Europaforum til høsten bygges på allerede diskutert skisse. Første møte for å fortsette planleggingen
av denne er avtalt til 22. juni.

Sak 17/21

Runde rundt om høsten 2021 og møter, konferanser og reiser

Det er en avventende holdning i fylkeskommunene og Oslo med tanke på utenlandsreiser for politisk
og administrativt til høsten. Mer informasjon om smittesituasjonen, åpningen av samfunnet og
koronapass behøves før en kan gå i gang med planleggingen. De fleste håper på at mulighetene vil
være der fra november og utover, slik at en kan delta på generalforsamlinger og årsmøter i Europa.
Fysiske møter i Norge – på tvers av kommune/fylkesgrenser - er det håp om kunne starte med etter
sommerferien. Oslo planlegger for deltakelse på klimatoppmøtet COP 26 i Glasgow 1 – 12.
november 2021 der byrådsleder og miljøbyråd ønsker å delta. Situasjonen knyttet til pandemien
globalt vurderes fortløpende i og med at dette møtet samler folk fra hele verden. Viken planlegger
møte i kompetanseprogrammet i Brussel i november og håper at det lar seg gjøre å gjennomføre
dette etter planen. European Week of Regions and Cities er vedtatt gjennomført som heldigitalt
arrangement også i 2021.
I forbindelse med saken ble også den internasjonale møteoversikten diskutert. Flere ønsket å legge
inn ytterligere arrangement i denne. Det ble også stilt spørsmål om bruken og nytten av en slik
møteoversikt. Ann Irene Sæternes understreket at dette er en god oversikt å ha for planlegging av
møter og arrangement for Østlandssamarbeidets sekretariat, fylkeskommunene og andre aktører for
å unngå møtekollisjoner så langt det lar seg gjøre. I tillegg lager sekretariatet i ØS ved starten av året
en oversikt over alle politiske møter i fylkeskommunene/Oslo med utgangspunkt i samme formål.
Konklusjon: Saken ble tatt til gjensidig orientering. Internasjonal møteplan 2021 legges ut i felles teams slik
at medlemmene i gruppa kan gå inn og legge til arrangement.

Sak 18/21

Møteplan 2021 – evt. justeringer

Gruppas leder foreslo et nytt digitalt møte før sommeren for å starte forberedelsene til workshopen
i Europaforum til høsten. 22. juni ble foreslått og godkjent som ny møtedato.
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Angående to-dagersmøtet i slutten av august ble det anbefalt å vente noe med fysisk møte til en har
bedre oversikt over smittesituasjonen og åpningen av samfunnet igjen. Møtet i august gjøres om til et
digitalt møte tirsdag 24. august mellom 12:00 og 14:00.
Konklusjon: Ann Irene Sæternes oppdaterer møteplanen for 2021 i tråd med anbefalingene og sender ut
invitasjon til gruppa i outlook for møter 22.6 og 24.8.

Eventuelt
Bjarne Johannessen informerte om initiativet «Race to zero» der Oslo er en av initiativtakerne
gjennom sitt medlemskap i C40. Oppropet er et globalt initiativ inn mot møte i COP 26 i Glasgow til
høsten. Oslo har promovert det i KS sitt storbynettverk og i Osloregionen (65 kommuner). Oslo
ønsker også fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet med i initiativet. Oppropet kan gi en god
politisk signaleffekt og bidra til å pushe på nasjonale myndigheter inn mot valget i september. De som
signerer på oppropet, forplikter seg til å ha egen klimaplan og å rapportere på denne. Det er ingen
kostnader knyttet til å slutte seg til initiativet.
Ann Irene Sæternes orienterte om at klimameldingen og klimaarbeid i fylkeskommunene/Oslo var på
dagsorden i representantskapets møte 5. mars. Her ble også C40 presentert v/daglig leder av
kontoret i Oslo. En oppfølgende sak vil stå på sakskartet 4. juni og om ønskelig kan Oslos
oppfordring knyttet til «Race to zero» legges fram på dette møtet.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Bjarne Johannessen sender ut informasjon og oppfordring til
fylkeskommunene v/medlemmer i internasjonal gruppe og til Østlandssamarbeidets sekretariat via e-post i
etterkant av møtet.
Astrid Bjerke informerte om at ORE har lyst ut en stilling ved kontoret i Brussel innenfor det grønne
skiftet.
Konklusjon: Informasjonen ble tatt til orientering
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