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REFERAT
 

 
MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE FREDAG 27. MARS 2020 

 

Dato / sted: Fredag 27. mars 2020 på Whereby.com  - med start kl. 10:30 
Til stede: 
 
 
 

Gørill Brodahl og Espen Holtan (Viken), Vibeke Jakobsen (Vestfold og 
Telemark), Erik Hagen (Innlandet), Bjarne Johannessen (Oslo)  
Ann Irene Sæternes og Jon Petter Arntzen (ØS sekretariat).  

Forfall: Anitra Fossum (Vestfold og Telemark) – møtte med vara 
Kopi: 
 

ORE v/Astrid Bjerke og Gunnar Selvik 

Møteleder og referent: Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758 
  
Vår dato: 03.04.20 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2020/1 

 
Ann Irene Sæternes ønsket velkommen til møtet. Møtedeltakerne presenterte seg kort for 
hverandre.  
 

AGENDA 
 
Sak 01/20 Orientering om prosess og resultater vedrørende europapolitisk arbeid i 

Østlandssamarbeidet  
Ann Irene Sæternes innledet kort om prosessen i Østlandssamarbeidet med hensyn til videre 
europapolitisk arbeid og rigging og organisering av dette. Innstillingen fra politisk 
arbeidsgruppe samt saken til representantskapet 6.3.20 med vedtak var sendt ut på forhånd 
som underlag. Det ble understreket at europeisk samarbeid nå både er et gjennomgående tema 
i alle fagområder i Østlandssamarbeidet i tillegg til et eget område på overordnet nivå. 
Europaforumet skal bl.a. fange opp viktige saker og formidle disse til representantskapet 
og/eller fagpolitiske utvalg. Forumet skal også kunne gi utvalgene råd og veiledning på det 
europapolitiske området. Rammer og retningslinjer for Europaforumets arbeid er definert i 
saken fra representantskapets møte 6. mars 2020.   
 

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.  
 
Sak 02/20 Gjensidig orientering om organisering, strategiarbeid og viktige arbeidsområder 

for det internasjonale arbeidet i fylkeskommune/Oslo kommune – runden rundt 
 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Det arbeides nå med en ny internasjonal strategi som skal være klar før sommeren. Inntil videre 
gjeldede de internasjonale strategiene fra de to «gamle» fylkeskommunen. Vestfold og 
Telemark fylkeskommune legger opp til en egen internasjonal strategi som bygger på 
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målsettingene i den nye fylkeskommunen, FNs bærekraftsmål og planstrategien. Internasjonalt 
samarbeid er organisering i en seksjon sammen med klima og miljø under avdeling for 
samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima. Det er tre medarbeidere i seksjonen som pr. 
dato jobber full tid med det internasjonale arbeidet i fylkeskommunen. Herfra driftes en 
tverrsektoriell, administrativ gruppe for dem som arbeider med internasjonale prosjekter. 
Politikere valgt til internasjonale oppgaver i ny fylkeskommune er tilbudt særskilt opplæring. 
Næringssektoren er fylkeskommunes representant i EU-nettverk Sørøst-Norge der Universitetet 
i Sørøst-Norge har prosjektledelse. Nettverket retter seg mot Horisont 2020.  
 
Oslo 
Internasjonalt arbeid er organisert gjennom et eget kontor med sju medarbeidere i byråds-
leders avdeling. Oslo har en internasjonal strategi fra 2010 som fortsatt gjelder. Den har 
robuste målsettinger, som har vist seg å stå godt over tid. Det operative styringsverktøyet er 
byrådsplattformen (etter valget i 2019). Virkemidler for det internasjonale arbeidet er 
programmer, by-samarbeid og deltakelse i ulike organisasjoner og nettverk. Profileringsarbeid 
for hele Oslo inngår i kontorets portefølje av oppgaver. De har også en egen satsing på Horisont 
2020 – med en prosjektleder. Oslo har fortsatt momentum på miljøhovedstadssatsingen fra 
2019.  
 
Viken  
Viken fylkeskommune ønsker seg en internasjonal strategi, og venter på planstrategien for å 
bygge videre på denne med hensyn til videre prosess. De tre «gamle» fylkeskommunene hadde 
ingen internasjonale strategier, så arbeidet bygger nå på den politiske plattformen i Viken (etter 
valget i 2019). Overgangen til parlamentarisme er krevende og det jobbes mye for å få til godt 
samarbeid med alle rådsavdelingene og å stimulere til tverrgående samarbeid. Det er nå 
etablert et internasjonalt nettverk på tvers av sektorer i fylkeskommunen. Internasjonalt arbeid 
er en egen seksjon under avdeling for utvikling og tverrfaglig samordning på fylkesrådsleders 
kontor. Dette er en god plassering for å få til samarbeid inn mot hele organisasjonen og kobling 
til samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunen. Hele fylkeskommunen jobber med utgangspunkt 
i bærekraftsmålene (FN 17).  
 
Viken har i disse dager fokus på krisepakker for næringsliv og aktører i fylket, og her har 
internasjonal seksjon også bidratt og bidrar. Det er bl.a. etablert en forprosjektordning på 2. 
mill kroner for internasjonale prosjekter med åpen utlysning. Internasjonal sesjon har kartlagt 
aktuelle utlysninger – både i europeiske og nasjonale ordninger. Det samarbeides nært med 
ORE. Den prosessen som nå pågår for økt mobilisering til programmer har både kortsiktig fokus 
og mer langsiktighet inn mot neste programperiode 2021 - 2027.  
 
Innlandet 
Internasjonalt arbeid er koblet til næringsavdelingen og rundt 8 – 10 medarbeider i ulike 
seksjoner jobber helt eller delvis med internasjonale oppgaver. Adm. og politisk ledelse i 
fylkeskommunen er opptatt av det internasjonale arbeidet og det gir god support og rammer 
for arbeidet i Innlandet. I den politiske plattformen (etter valget 2019) er ambisjonen å ta nye 
posisjoner også internasjonalt. Alle fag-avdelinger skal engasjere seg. De to «gamle» 
fylkeskommunenes internasjonale strategier gjelder inntil videre. Det er utarbeidet et bredt 
kunnskapsgrunnlag til planstrategien mht. internasjonalt arbeid. Det er pr. dato ikke avklart om 
en skal utarbeide en egen internasjonal strategi.  
 

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.  
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Sak 03/20 Valg av leder og nestleder i internasjonal gruppe  
Ann Irene Sæternes innledet om mandat og konstituering av gruppa. Det var enighet om at en 
ikke behøver en nestleder, men at leder kan delegere til de tre øvrige medlemmene ved behov. 
Det var også enighet om å velge leder for 2 år av gangen, slik at vervet kan sirkulere innad i 
gruppa. Ann Irene Sæternes gav, etter ønske fra gruppa, kort info om ulike funksjoner som vil 
ligge til vervet som leder i gruppa. Dette gjelder funksjoner som; vara for Ann Irene i Interreg 
Østersjøprogrammet (overvåkingskomiteen for nåværende program og programkomiteen for 
det nye programmet), medlem i nasjonal referansegruppe for Interreg B og C programmene (B-
gjengen) samt vara for Ann Irene i kontaktgruppa for det nasjonale Europapolitisk forum.    
 
Gørill Brodahl, Viken fylkeskommune påtok seg vervet som leder de to første årene. Resten av 
gruppa gav sin fulle støtte til Gørill som leder.  
 
Ann Irene Sæternes tok opp spørsmålet om en utvidet mailing-liste for internasjonale saker og 
partnersøk i fylkeskommunene. Vestfold og Telemark fylkeskommune meldte inn alle som 
jobber med internasjonale saker, Oslo og Viken ønsker foreløpig å avvente og sende relevant 
informasjon videre internt i sine sesjoner. Innlandet vil komme tilbake med oversikt over de 
som skal stå på mailing-lista.  

 
Konklusjon: Internasjonal gruppe velger Gørill Brodahl, Viken til gruppas leder for 
en periode på to år.  
En mailing-liste for europapolitiske saker, informasjon og partnersøk fra 
Østlandssamarbeidet – utover gruppas medlemmer og varamedlemmer – 
etableres. Fylkeskommunene og Oslo avgjør selv hvem som skal stå på denne lista 
og melder dette til sekretariatet i Østlandssamarbeidet i løpet av april.  
 
Sak 04/20 Handlingsplan for Østlandssamarbeidet 2020 og strategiprosess for ny strategi 
2020 – 2024 
Ann Irene Sæternes orienterte om gjeldende europapolitiske strategi 2017 – 2021 og tanken 
om å legge europapolitisk arbeid inn i ny felles strategi for Østlandssamarbeidet fra 2021. 
Gruppa hadde en kort meningsutveksling rundt dette, der det ble påpekt at europaarbeidet nå 
har en tverrgående funksjon i Østlandssamarbeidet og at inkludering i felles strategi kan gi økt 
fokus og legitimitet for arbeidet. Det var også noen synspunkt på at egen strategi kan sikre at 
europapolitikken kommer på sakskartet. Det ble understreket at både bredde og dybde er 
viktig, og at europaarbeidet ikke må være en satellitt eller noe som gjøres på utsiden av øvrig 
arbeid. Når de internasjonale strategiene er på plass i de ulike fylkeskommunene må disse også 
reflekteres inn mot Østlandssamarbeidets arbeid.  
 
Strategi-dokumentet må følges av et konkretisert og lettforståelig handlingsprogram for 
europaarbeidet. Det er viktig at fylkeskommunene og Oslo kan se hva som gir merverdi og hva 
de kan få igjen for å delta i Østlandssamarbeidet.  
 
Med hensyn til vedtatt handlingsplan for 2020 var det ingen spesielle synspunkter. Ann Irene 
Sæternes foreslo at gruppas medlemmer kunne komme med skriftlige tilbakemeldinger på om 
det er noen punkter som er særlig viktig å ha fokus på nå framover.  
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Konklusjon: Internasjonal gruppe tok saken til orientering. En inkludering av det 
europapolitiske arbeidet i felles strategi for Østlandssamarbeidet 2021- 2024 ble 
støttet. Når nye internasjonale strategier for fylkeskommunene er på plass bør de 
reflekteres inn i det arbeidet som gjøres i Østlandssamarbeidet.  
 
Sak 05/20 Østlandssamabeidets Europaforum – oppnevning  
Ann Irene Sæternes innledet til saken. Valg av Europaforum som ramme for Østlands-
samarbeidets europaarbeidet legger til rette for en bred og fleksibel politisk deltakelse fra 
fylkeskommunene/Oslo i europaarbeidet. Det ble understreket at det ikke er lagt opp til at 
fylkeskommunene skal ha en egen sak for oppnevning av medlemmer til Østlandssamarbeidets 
Europaforum, men at de politikerne som er/vil bli oppnevnt i hver fylkeskommune til ulike verv 
og funksjoner internasjonalt meldes inn til Østlandssamarbeidets sekretariat. Det er ikke satt 
noe tak for antall medlemmer fra hver av fylkeskommunene/Oslo. Hver part melder inn de 
politikerne de mener bør inngå i nettverket. Det vil i tillegg være mulig å ta med ytterligere 
politikere til forumets møter relatert til det/de tema som står på dagsorden.  
 
Konklusjon: Medlemmer i internasjonal gruppe melder inn til Østlandssamarbeidets sekretariat 
navn og e-post til de politikerne som fylkeskommunene ønsker skal inngå i forumet - basert på 
kriteriene satt av representantskapet i Østlandssamarbeidet. For å kunne sende ut en «save the 
date» for det første møte i Europaforumet i god tid er det ønskelig med innspill på navn så snart 
som mulig. 
  
Sak 06/20 Første samling i Østlandssamarbeidets Europaforum – mulige datoer og runde 

om aktuelle tema, innhold og opplegg 
Ann Irene Sæternes informerte om dialog med forumets leder og nestleder angående tidspunkt 
for en første samling i forumet. Som følge av Corona-situasjonen er det forslått å avvente til 
etter sommerferien. Gruppas medlemmer støttet forslaget, da alle reiser, konferanser og møter 
nå avlyses eller utsettes – eller kjøres via digitale plattformer. Det ble ellers opplyst at 
prosjektarbeid ikke ser ut til å påvirkes av reiserestriksjoner og at en i dette arbeidet får mye 
gjort via digitale løsninger.  
 
Det var enighet om å legge til grunn et første møte i Østlandssamarbeidet Europaforum 18. 
september i Oslo. Ytre tidsramme mellom 10:00 og 14:00. Nærmere drøfting av program, 
opplegg og innhold for dette første forum-møtet ble besluttet lagt til neste møte i internasjonal 
gruppe 28. april. Møtet vil bli gjennomført digitalt.  
 
Østlandssamarbeidet ble oppfordret til å lage en teamsgruppe for internasjonal gruppe der 
saker, underlag og informasjon kan publiseres og deles. Neste møte kan da avholdes på teams.  
Det ble påpekt at en bør være tidlig ute med å annonsere dato for forums møte. Det kan bli 
travelt over sommeren som følge av at mange møter nå flyttes på/forskyves. En «save the 
date» informasjon bør om mulig sendes ut i løpet av april.  
 

Konklusjon: Første møte i Østlandssamarbeidets Europaforum fastsettes til 18. 
september 2020. En nærmere drøfting av program, opplegg og innhold utsettes til 
neste møte 28. april.  
Østlandssamarbeidet oppretter et teams for internasjonal gruppe som basis for 
det videre arbeidet i gruppa og for video-møter framover.  
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Sak 07/20 Status for arbeidet med EU-programmer – videre arbeid framover 
Ann Irene Sæternes orienterte om fylkesnettverkets arbeid med EU-programmer for 2021-2027 
og den nylig etablerte ad hoc gruppa som skal se nærmere på mobilisering til programmene 
som Norge vil kjøpe seg inn i. Det er tatt kontakt med Kunnskapsdepartementet, DIKU og 
Forskningsrådet så langt. Alle er positive til dialog med fylkeskommunene. Målet er å få en mer 
formell rolle for fylkeskommunene i mobiliseringsarbeidet – inkl. ressurser og overføring av 
oppgaver. I tillegg vil gruppa sette fokus på bedre synergier og merverdi mellom programmer 
og få fram hva fylkeskommunene kan bidra med her - f.eks. koblet til Interreg.  
 
Internasjonal gruppe vil bli holdt oppdatert om arbeidet og få muligheter til å gi innspill og 
komme med synspunkt i prosessen. Arbeidsgruppa i fylkesnettverket består av en representant 
fra Viken (Espen Holtan), en representant fra Vestland fylkeskommune, en fra Troms og 
Finnmark fylkeskommune og en fra KS. Ann Irene Sæternes er koordinator for gruppa. Møter vil 
i første omgang foregå på nett og via telefon.  
 

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.  
 
Sak 08/20 Møteplan 2020 
Neste møte i internasjonal gruppe vil bli avholdt via teams.  
Møte i europaforum foreslått til mai 2020 strykes.  
 

Konklusjon: Møteplan for 2020 godkjennes med de endringer som nevnt i møtet.  
 
Eventuelt 
Ann Irene Sæternes informerte om ny kommunikasjonsstrategi og Østlandssamarbeidets økte 
fokus på kommunikasjon. Alle ble oppfordret til å like Østlandssamarbeidet på Facebook og 
Twitter samt å melde seg på nyhetsbrev. En epost vil bli sendt ut i etterkant av møtet som 
oppfølging.  
 
Erik Hagen tok opp engelsk oversettelse av «fylkeskommune» Han tok til orde for felles enighet 
og bruk av engelske begrep i de nye fylkeskommunene. Han oppfordret Østlandssamarbeidet til 
å sjekke ut en mulig bruk av ordet «region» istedenfor nåværende «County Council». Saken 
settes opp på neste møte for videre diskusjon. Ann Irene Sæternes viste til engelsk ordliste på 
www.ostsam.no under europapolitisk arbeid (i høyre marg). Det var en bred prosess, mye 
diskusjoner og kvalitetssikring når denne ble utarbeidet for noen år siden. Mye kan fortsatt 
anvendes, og alle ble oppfordret til å kikke nærmere på listen. Oslo kommune har en egen 
ordliste som også kan være nyttig, 
 
Ann Irene Sæternes informerte om at dialogen med Schleswig-Holstein nå er i gang igjen og at 
dette vil være et aktuelt tema på neste møte i gruppa.  
 
 
 
 
 
 
Møtet ble avsluttet kl. 12:30 

http://www.ostsam.no/

