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REFERAT
MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE TIRSDAG 22. JUNI 2021
Dato / sted:
Til stede:

Forfall:

Tirsdag 22. juni 2021 på Teams – kl. 12:00 – 13:00
Gørill Brodahl og Espen Holtan (Viken), Erik Hagen (Innlandet), Bjarne
Johannessen (Oslo), Vibeke Jakobsen (Vestfold og Telemark), Kristian SinghNergård og Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat)
Turid Wulff-Knutsen (Innlandet), Lars Haukvik (Vestfold og Telemark)

Kopi:

Jon Petter Arntzen (ØS sekretariat) og Astrid Bjerke, Gunnar Selvik (ORE)

Møteleder

Gørill Brodahl

Referent:

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758

Vår dato: 23.06.21

Vår ref.: Internasjonal gruppe 2021/5

SAKSLISTE
Velkommen ved leder i gruppa Gørill Brodahl

Sak 19/21

Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 18.05.21

Det var ingen merknader til innkallingen. Konklusjon: Godkjent
Det var ingen merknader til referat fra møtet 18. mai. Konklusjon: Godkjent

Sak 20/21

Planlegging av workshop for Østlandssamarbeidets Europaforum 30.
september og 1. oktober 2021

Gruppas medlemmer startet med en runde om forberedelse av politiske deltakere på Europaforum.
Det ble fra møtet i Europaforum høsten 2020 lagt til grunn at hver fylkeskommune skulle forberede
sine politiskere før den planlagte workshopen – for å få til en best mulig diskusjon. Gruppas leder,
Gørill Brodahl, understreket at Europaforumet er en åpen plattform, der den politiske deltakelsen
kan variere fra gang til gang. Hun påpekte også utfordringer ved den parlamentariske modellen og
kapasitet til å følge opp fylkestingsmedlemmene i tillegg til fylkesrådene. Det ble fra alle medlemmene
framhevet at det er krevende å få til møter i forkant og å finne arenaer for å samle politikerne som
vil delta på samlingen på Lillehammer. Gode saksunderlag/notater med problemstillinger for de ulike
bolkene på samlingen kan erstatte forberedelse på hjemmebane. Dvs. at politikerne som skal delta
selv må lese seg opp og tenke igjennom problemstillingene uten for mye tilrettelegging fra adm. side.
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Etter denne runde gikk gruppa inn i utkast til program/opplegg for workshopen. Det ble tatt til orde
for at en bør ha mer fleksibilitet i forhold til tid til fri disposisjon og uformelle samtaler. Her ble det
noe fram og tilbake der forholdet mellom tidsbruk og det å lage et interessant program, som gjør at
politikerne velger å prioritere å reise til Lillehammer for å delta, stod sentralt. Som et kompromiss
ble det foreslått å kutte ut gruppearbeid nr. 2 og kun ta diskusjon i plenum i siste bolken dag 2.
Dette sparer tid og vi kan slutte av ca. kl. fire istedenfor kl. fem. Middagen fastholdes til kl. sju. En
evt. samling før middag på hotellet vurderes nærmere i dialog med politisk ledelse. Evt. tas den ut av
programmet.
Det ble også anbefalt å tone ned workshop-fokus og heller kalle det for samling med gruppediskusjoner. Flere viste til erfaringer med at politikerne ikke er så glade i workshop-formatet.
Møtet/webinaret 30. april ble nevnt inkl. spørsmålet om hvordan en kobler sammen dette med bolk
to under høstsamlingen. Det ble påpekt at en ikke må utelukke dem som ikke fikk med seg
innleggene den 30.4 når en lager opplegget for høstmøtet.

Presentasjon av prosjekter på dag to ble sett på som positivt. Oslo foreslo å ikke presentere noe om
COP 26, da mye var usikkert enda mht. deltakelse og gjennomføring. Viken foreslo Horisont 2020
prosjektet BOOST som alternativ. Dette er et prosjekt som kan knyttes til temaene folkehelse,
inkludering og mangfold. Det ble også framhevet at en i prosjektpresentasjonene må unngå å bli for
tekniske. Innlandet vil gjerne presentere sitt Horisont 2020 prosjekt Phusicos. I prosjektene ligger
det mye politikk, som kan/bør kunne føre til politiske initiativ og grunnlag for videre påvirkning og
oppfølging. Gruppas medlemmer tok til orde for en generell innledning om fylkeskommunenes
samfunnsutvikler- rolle og Horisont Europa som verktøy. Forskningsrådet kan være en aktuell
innleder her. Som alternativ foreslo Innlandet Marit Slettmoen, som er nylig ansatt i fylkeskommunen
og har erfaringer med forskningsprogrammene. Endelig anbefaling fra internasjonal gruppe er å ha
kun ett case – Phusicos - og gi god nok tid til presentasjon og dialog/idemyldring.
Det ble samtidig foreslått å kutte tid også på dag to slik at en starter lunsjen rundt kl. 12:00. Endelige
tidsrammer for begge dagene avklares med politisk ledelse.
Ann Irene Sæternes understreket betydningen av å beholde gruppearbeidet under samlingen. Dette
bl.a. for å få signaler og innspill til arbeidet med Østlandssamarbeidets handlingsprogram for 2022.
Her vises det til representantskapets vedtak i sak 14/21 i møtet 4. juni angående handlingsprogrammet. Punkt tre i vedtaket lyder:
«Sekretariatet bes innhente innspill fra de fagpolitiske utvalgene, ØstsamUng og

Østlandssamarbeidets Europaforum i utarbeidelsen av endelig forslag til handlingsplan for 2022.»
Konklusjon: Ann Irene Sæternes utarbeider et oppdatert forslag til program/opplegg for samlingen på
Lillehammer og tar en runde med politisk ledelse for å diskutere og avklare endringer basert på forslag fra
internasjonal gruppe. Justert versjon (etter møte med politisk ledelse) sendes ut via Outlook til hele forumet
og internasjonal gruppe sammen med påminnelse om møtedatoene. Neste møte i internasjonal gruppe 24.
august bør sette fokus på å utarbeide best mulige problemstillinger for diskusjonen i de ulike bolkene –
basert på de forslag som ligger på bordet i notatene/flakene.
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Ann Irene Sæternes går i gang med å invitere eksterne innledere. Internasjonal gruppe tar ansvar for at alle
får bestilt rom innen fristen for gruppe-bestillingen gitt av hotellet. Oversikt over påmeldte til forumets
samling sendes den enkelte fra sekretariatet.

Sak 21/21

Gjensidig orientering – runde rundt

•

Innlandet informerte om at de planlegger en møteplass for politikere med verv i ulike europeiske
organisasjoner.

•

Viken informerte om at de har etablert et internasjonalt forum for fylkestingspolitikere med
ulike verv i europeiske organisasjoner og programmer og at dette har vært et vellykket grep. Det
er til nå gjennomført tre møter med god deltakelse.

•

Gruppas leder, Gørill Brodahl, informerte også kort om utredningsprosjekt i regi av KS som skal
kartlegge departementenes involvering av lokale og regionale myndigheter i EU/EØS-arbeidet.
Del to av prosjektet skal se på beste praksis modeller og evt. hindringer for bedre involvering.

•

Ann Irene Sæternes orienterte om vedtaket i Representantskapet knyttet til
Østlandssamarbeidets strategi 2030. Endelig dokument ble sendt ut sammen med innkalling til
møtet. Vedrørende diskusjonen rundt det interessepolitiske arbeidet knyttet til Europa ble det i
Representantskapet fremmet et forslag til kompromiss, som legger rammene for videre
oppfølging. Den endelige versjonen av strategien legger vekt på betydningen av hva en skal jobbe
interessepolitisk sammen om, og ikke hvor en skal påvirke. I følge grunnlaget for vedtaket vil det
til enhver tid avhenge av tema/sak hvilket nivå det er naturlig å påvirke for å oppnå det en
ønsker.
Jfr. utdrag fra protokoll fra møtet - sak 12/21:

«I møtet ble det fra Viken fylkeskommune presisert at man i det interessepolitiske
arbeidet må fokusere på og velge ut de sakene der fylkeskommunene kan få større
gjennomslag ved å stå sammen. Ved å sette temaer og saker i sentrum, vil valg av nivå
(nasjonalt, europeisk og/eller internasjonalt) måtte tilpasses fra sak til sak.
Ordene «på nasjonalt og europeisk nivå» ble derfor anbefalt strøket. Basert på forslaget fra
fylkesrådsleder Tonje Brenna ble det mulig for alle fylkeskommunene å enes, slik at strategien ble
enstemmig vedtatt.
Vedtaket ble som følger:
Representantskapet vedtar strategi 2030 for Østlandssamarbeidet med de endringer som ble vedtatt i
møtet.
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering
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