
Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Internasjonalt arbeid i 
AFK

Rune Bakkevoll, 



Hvorfor internasjonalt 
arbeid ?
• Akershus fylkeskommunes internasjonale 

arbeid skal bidra til å forsterke arbeidet med å 
realisere fylkeskommunens målsettinger og 
oppgaveløsning.

• Satsingsområder bør dermed ikke velges fordi 
de er internasjonale i sin karakter, men fordi 
fylkeskommunen gjennom internasjonalt 
arbeid på ulike måter kan styrke sin 
kompetanse eller gjennomføringsevne av 
allerede vedtatte mål. Dette kan være 
gjennom for eksempel kompetanseheving 
eller EU finansierte prosjekter. 



Tematiske 
satsningsområder
• Nærings- og samfunnsutvikling
• Samferdsel og miljø
• Ungdom og opplæring



METREX
• How can city-regions help to achieve EU 2020 

goals?
Expectations of metropolitan regions
Ms Charline VITCHEVA, Director, DG 

Regio
• Regional Planning cooperation (land use and 

transportation) in Oslo-Akershus  Regional 
Planning Secretariat
Marit Øhrn LANGSLET, Planning advisor, 
Akershus County Council

Comments from three European metropoles: 
Stockholm, Wien and Paris 



Regional Power for
 Clean Transport (HyER)

• Clean Power for Transport. European policies 
and incentives.

• Kemal Onel, Policy Officer, Clean Transport 
& Sustainable Urban Mobility Unit, DG 
MOVE, European Commission 

• What factors can promote and inhibit the 
implementation of EU objectives?

• Carlo Fidanza, Member of European 
Parliament, Rapporteur for Clean Power for 
Transport (TBC)



Open Days
• European regions and cities empowering 

electromobility
• HyER and its member regions’ network is to 

“facilitate information exchange and 
coordinated regional action across the EU 
with the European Electromobility 
Observatory” as indicated in the CPT 
package.

• The regions and cities of Brunswick, South 
Tyrol (Alpeuregio), Free and Hanseatic City of 
Hamburg, North Earstern Scotland, Akershus 
County, Region Skane, Tyrol (Alpeuregio), 
Trentino (Alpeuregio) will present exciting new 
clean transport solutions linked to their clean 
energy networks.



Geografi
• Nærområdene, Skandinavia, Østersjøen og 

Nordsjøen, 
• Akershus (Oslo) – Gøteborg – København – 

Tyskland/Polen
• EU (utdanning)



Organisasjoner og 
nettverk
• GO samarbeidet
• Dan Skandinaviske Arena
• HyER
• METREX
• Airport Regions Conferende, ARC
• BSSSC, Baltic SeaStates Subregional oop.
• AER, 
• Samarbeidsavtale med Pommern (Gdansk)

• Osloregionenes Europakontor (ORE)
• Østlandssamarbeidet  
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