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REFERAT
 

 

MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE TIRSDAG 3. SEPTEMBER 2019 

 

Dato / sted: Tirsdag 3. september 2019, Akershus fylkeskommune - møterom 493b 

 

Til stede: 

 

 

 

Rune Bakkevoll (Akershus), Vibeke Jakobsen (Telemark), Espen  

Holtan (Østfold), Hilde Aarø (Buskerud), Eva Lundin (Hedmark),  

Karen Anne Kjendlie (Vestfold), Turid Wulff Knutsen (Oppland),  

Bjarne Johannesen (Oslo) – deltok i første del av møtet  

Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat). Astrid Bjerke (ORE)    

  

Forfall:  

Kopi: Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidets sekretariat  
Referent: Ann Irene Sæternes,  tlf: 61 28 93 53 

  

Vår dato: 13.09.19 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2019/2 

 
Rune Bakkevoll ønsket velkommen til møtet. I og med nye deltakere ble det gjennomført en kort 

presentasjonsrunde.  

 

SAKSLISTE  
 

Sak 07/19 Godkjenning av møtereferat fra siste møte 15. januar 2019 

Det var ingen merknader til referatet. Konklusjon: Godkjent 

 

Sak 08/19 Runden rundt – rapporter fra aktiviteter/konferanser vår 2019 samt hva skjer 

utover høsten.  

Runden rundt viser at det er stort fokus på prosjekter i det internasjonale arbeidet i Oslo og  

fylkeskommunene for tiden. Horisont 2020 prosjekt, Interreg og Erasmus+ er hovedfokus.  

Østfold og Akershus jobber i tillegg med Kreativt Europa.  

 

Oslo: Miljøhovedstadsåret er i fokus i 2019. Gjennomføring av Urban Future konferansen med  

3000 deltakere gav stort utbytte. Miljøforum i EuroCities skal arrangeres i Oslo 24 – 25.10.19.  

Det forventes mellom 200 og 300 deltakere. Politisk ledelse er aktive på miljøområdet. Oslo er  

partner på bokmessa i Frankfurt i høst, som en del av miljøhovedstadsåret. Kutt i budsjett har  

gjort det mer krevende, men det blir et bra opplegg. Oslo har engasjert en egen prosjektleder på  

Horisont 2020 (3-årig).  

Oppland: Oppland er også partner på bokmessen i Frankfurt. Mye fokus på bærekraft.  

Frokostseminar i Brussel i vår sammen med ORE og AER. Stor interesse og veldig bra feedback.  

Oppland har presidenten i AERs ungdomsnettverk (YRN – Youth Regional Network). Hun  

deltar bl.a. på FNs møter om bærekraft i New York. Interesse for å koble seg til OECD prosjektet  

som Buskerud og Viken deltar i mht. bærekraftsmålene. Oppland med i ett Horisont 2020 

prosjekt der de leder arbeidspakken for formidling. Jobbes med å skaffe tilleggsfinansiering for å  



 

2 

 

produsere noe ved hjelp av VR teknologi. Spennende! Gode fagmiljøer innen AR/VR på Hamar.  

Telemark: Jobber med kulturprosjekt i Interreg Nordsjøprogrammet – Craft (Cupido). Deltar  

aktivt på Nordsjøkommisjonens møter og skal til CPMRs generalforsamling i Oktober.  

Hedmark: Mye fokus på prosjektgjennomføring – bl.a. 2 Interreg Europe prosjekter og ett  

Interreg Nordsjøprosjekt med fokus på digitalisering. Nordisk ministerråd-prosjekt med Russland  

«Citizen Dialog» er avsluttet. AEBR skal velge ny president. Eva Lundin nevnte også kontakt fra  

den Vietnamesiske ambassaden vedrørende tre-industri. Henvendelsen er koblet videre til  

Interreg-prosjektet EcoInnside og Kunnskapsbyen Lillestrøm. Er snakk om opplegg for «green  

visits».   

Vestfold: Stor aktivitet med flere prosjekter. Fokus på Erasmus+ med gjennomføring av en  

Erasmus-dag 11 oktober – fokusere på at programmet støtter opp om et bredt spekter og ikke  

bare utdanning. Kaunas-avtalen videreføres. Karen Anne Kjendlie nevnte spesielt ordningen  

Vestfold har med en stilling 50/50 med universitetet i Sørøst Norge (USN). Denne gir merverdi 

for begge parter. Jobber også med etablering av et politisk nettverk i Skagerrak. Deltar aktivt i  

Nordsjøkommisjonen og CPMR. Holder fokus inn mot 2020 og oppstart av arbeidet i Vestfold  

og Telemark fylkeskommune.  

Buskerud: Jobber med flere Horisont 2020 prosjektsøknader. Har fått Erasmus+ midler til flere  

prosjekt. Bidro i gjennomføring av styremøte i Euromontana på Røros. Stort prosjekt i Brussel nå  

i september i samarbeid med BOSAR og med støtte fra ORE og fylkeskommunene i Viken. Tett  

næringskobling. Eget prosjekt knyttet til ungdomsmedvirkning inngår – støttet av Aktiv Ungdom  

midler. Jobber inn mot starten for Viken fylkeskommune fra januar 2020.  

Østfold: Mye handler om Viken nå. Har en spennende søknad til kreativt Europa – sammen med  

Akershus - som en håper går igjennom. Fokus på kulturminner – utgraving av vikingskip pågår  

nå. Bruker AR/VR i arbeidet – knyttet til høgskolen. Fokus på veileding til EU-prosjekt. Flere  

Horisont 2020 prosjekt i fylket. Avslutning for Østfold fylkeskommune (gravøl) planlegges og  

skal gjennomføres i november.  

Akershus: Jobber med kreativt Europa sammen med ORE. En prosjektstøttepott er opprettet for  

Interreg, Kreativt Europa og EØS-midlene. Samarbeid med Baden-Württemberg er positivt og  

konferanser innen miljøvennlig transport er gjennomført i Brussel og Heidelberg med god  

deltakelse. Fylkesordfører Solli har deltatt med innlegg. STRING og Østlandssamarbeidet hadde  

seminar under Arendalsuka. Samarbeidet Oslo-Göteborg er nedlagt og erstattes av STRING.   

Akershus er aktive i Scandria Alliance sammen med Østlandssamarbeidet. Gjennomførte møte i  

Hyer i Oslo i vår. Hydrogen har vært et stort innsatsområde i Akershus sitt internasjonale arbeid.  

66 Erasmus+ prosjekt til nå i denne programperioden. En ansatt i opplæringsavd. er nå nasjonal  

ekspert i Brussel og skal være med å skrive det nye Erasmus-programmet. Fjær i hatten for AFK. 

ORE: Ny direktør er på plass og startet i jobben 2. september – Gunnar Selvik. Han møter i  

kontaktgruppa på fredag 6.9. ORE har flyttet inn i nyoppussede lokaler i Brussel. Blitt veldig bra!  

ORE er involvert i mye av det fylkeskommunene jobber med. Skal bidra i 2 seminarer under  

EWCR 2019. 5 hospitanter ved ORE nå i høst. CyberLab prosjekt med Oppland ble nevnt. ORE  

har fått nettverksmider fra FR sammen med Oslo, Osloregionen, OREEC og Science til et  

tematisk nettverk for Horisont 2020 prosjekt innen bærekraft. Tar sikte på at dette bygger bro  

over til neste programperiode og Horisont Europa. 

Konklusjon: Runden ble tatt til orientering.  

 

Sak 09/19 Internasjonalt samarbeid og ØS 2025  

Ann Irene Sæternes innledet til saken og orienterte om mandatet og første møte i politiske  

arbeidsgruppe som er nedsatt for å se nærmere på hvordan det Europapolitisk samarbeidet i ØS  

skal videreføres fra 1. januar 2020. Oppsummeringen fra den politiske arbeidsgruppas møte  

sende ut sammen med referatet – til informasjon. Gruppa utfordrer internasjonal adm. gruppe til  

å komme med innspill til prosessen og har formulert punkter de ønsker tilbakemelding på.  
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Bjarne Johannesen informerte om Oslos ønske om å gjennomgå det regionale samarbeidet i 

Osloregionen, Østlandssamarbeidet og evt. også ORE for å kartlegge om det er rom for å 

samordne og målrette arbeidet bedre. Dette gjelder også det internasjonale arbeidet. Oslo støtter 

rapporten fra den politiske styringsgruppa for ØS 2025 og ønsker at det internasjonale arbeid i 

Østlandssamarbeidet skal fokuseres innenfor samferdsel og næring. Internasjonalt arbeid i ØS 

som ikke er knyttet til disse områdene bør gjennomgås/vurderes ut ifra definerte mål og hva vi 

får igjen for fortsatt engasjement innenfor disse områdene.  

 

Ann Irene Sæternes informerte om at den politiske arbeidsgruppa drøftet Oslos innspill i sitt  

møte 23. august, men at de konkluderte med å legge til grunn både en videreføring av det  

europapolitiske samarbeidet på overordnet nivå samtidig som det støttes opp om samferdsel  

og næring.  

 

Internasjonal adm. gruppe var enige i at arbeidet bør videreføres i en overgangsfase slik at en  

opprettholder kontinuitet og tar vare på kompetanse. Gruppa ser det som viktig at deres rolle  

videreføres i denne overgangen, slik at en beholder en adm. samordningsfunksjon og dialog til  

en har landet videre organisering/innhold i det europapolitiske arbeidet.  

 

KU har vedtatt å legge ned internasjonalt fagpolitisk utvalg i sin nåværende form. Gruppa tok  

dette til etterretning og drøftet følgende moment basert på henvendelse fra politisk  

arbeidsgruppe:  

 

Styrke og svakheter ved nåværende organisering av det europapolitiske arbeidet i 
Østlandssamarbeidet (fagpolitisk utvalg, adm. gruppe, mv) 
 Deltakelse i utvalget gjør det mulig å følge med på arbeid og arenaer der fylkeskommunen 

ikke er aktive.  

 Erfaringsdeling og faglig dialog mellom politikere på tvers av fylkeskommunene er bra 

 Bidrar til å løfte fokus på europaarbeidet og legger til rette for fellesressurser til dette  

 Med dagens oppnevning inngår politikere som ikke har direkte ansvar eller engasjement i 

europaarbeidet. Og noen politikere med verv i europeiske organisasjoner er ikke valgt inn.  

 Det er utfordrende å følge opp politiskere i forkant av møter – når disse til daglig ikke har 

noe med internasjonalt samarbeid å gjøre 

 Mye forberedelser for fokus på orienteringer og ikke saker som besluttes i møtene.  

 
Hvordan best mulig ta vare på kompetanse og kontinuitet etter 1.1. 2020? 
 Videreføre nåværende arbeid i en overgangsfase i 2020-2021 

 Beholde den adm. gruppa inntil annen organisering er bestemt 

 
Hvilken modell ser adm. gruppe for seg i fortsettelsen – fra sitt ståsted?  
 Dersom politikerne ønsker å ha en plattform vil adm. støtte opp om dette. Det må gi mening 

for både politikerne og adm. å samarbeide innfor rammen av Østlandssamarbeidet (nytte). 

Innholdet må være godt og arbeidet må organiseres smart og effektivt.  

 Når det blir fire fylkeskommuner vil trolig en bredere arena med deltakelse fra alle politikere 

som har ansvar for det internasjonale arbeidet og/eller har roller og verv i Europa kanskje gi 

bedre merverdi - et europapolitisk forum/nettverk på Østlandet  

 Bør ha en adm. struktur knyttet til et slikt forum/plattform  

 Fokus på å synergi mot fagpolitiske utvalg på samferdsel og næring – og mellom utvalgene.  

 Fokus på overordnet nivå – påvirkning/lobbyarbeid, tilrettelegging for fylkeskommunenes 

arbeid, skape synergier og erfaringsutveksling 

 Fokus og ressursbruk på oppgaver av felles interesse 
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 Mer fokus på kommunikasjon og informasjon for å spre kunnskap og øke kompetansen på 

Europasamarbeid i fylkeskommunene – løfte hele landsdelen 

 Avgrense og spisse i forhold til arbeidet i ORE (og OR) – samarbeid og ikke overlapp 

Konklusjon: Sekretariatet tar med innspillene inn i den videre prosessen i politisk  

arbeidsgruppe. Internasjonal adm. gruppe holdes orientert.  

 

Sak 10/19 Handlingsprogram for Østlandssamarbeidet 2020 

Det var ingen merknader til utkastet til handlingsprogram for det europapolitiske arbeidet i 2020.  

Enighet om videreføring av dagens arbeid i en overgangsfase for å sikre kontinuitet og ta vare på  

kompetanse til ting er mer avklart. Vi må se på arbeidet inn mot Europapolitisk forum  

(EPF) i lys av at alle fylkeskommunene nå ser ut til å få en representant hver etter reformen. Ann  

Irene Sæternes orienterte om arbeidet med nytt mandat og drøfting av framtiden for EPF.  

Sæternes sitter i en arbeidsgruppe sammen med Åse Erdal i KS + KMD og UD som ser på dette  

nå. KMD og UD er i førersetet. Vil bli et tema på samlingen i fylkesnettverket i Sandnes 23.  

september.  

Ann Irene Sæternes tok opp spørsmålet om å revidere den engelske ordlisten i lys av region-  

reformen. Det var ingen motforestillinger mot dette, men medlemmene signaliserte ulike bruk av  

dagens liste. Det kan allikevel være en ide å ha felles oversettelse for navn på avdelinger og titler   

for å gi våre utenlandske samarbeidspartnere beder mulighet til å forstå hvem de møter og hvilke  

ansvar/rolle/funksjon vedkommende har.  

Konklusjon: Internasjonal adm. gruppe slutter seg til forslag til handlingsprogram for 2020. 

Rullering av engelsk ordliste gjøres i løpet av 2020. Gruppa involveres i arbeidet.  

 

Sak 11/19 Schleswig-Holstein samarbeidet – adm.  møte i Kiel i høst og CC møte 2020 

Rune Bakkevoll innledet til saken. Det er fortsatt mye som er uavklart for det videre  

internasjonale arbeidet i de nye fylkeskommunene. Hva som blir resultatet for samarbeidet med  

Schleswig-Holstein vil trolig ikke komme på dagsorden før godt ut i 2020. Det foreslås  

derfor å utsette det adm. møtet til våren 2020 og kommisjonsmøtet til høsten 2020. Ann Irene  

Sæternes tok opp spørsmålet om felles saksbehandling knyttet til Schleswig-Holstein avtalens  

videre liv. Koblingen til Regjeringens Tysklandsstrategi og spesielt området regionalt samarbeid  

ble trukket fram. Gruppa tok ikke stilling til hvordan saken skal tas opp videre i de nye  

fylkeskommunene, men pekte på at den politiske arbeidsgruppa bør drøfte dette samarbeidet i sitt  

arbeid og at kontaktutvalget bør drøfte saken og gi noen anbefalinger.  

Konklusjon: Internasjonal adm. gruppe anbefaler å ta tak i Schleswig-Holstein samarbeidet etter  

at de nye fylkeskommunene er operative og å legge opp til en drøfting av det videre samarbeid  

på adm. nivå våren 2020 og til et politisk møte høsten 2020. Ann Irene Sæternes bes ta  

saken opp med samarbeidspartnerne i Schleswig-Holstein og kontaktutvalget i ØS.  

 

Sak 12/19 Deltakelse i EU-programmer 2021-2027 – status og veien videre  

Ann Irene Sæternes viste til arbeidet gjort det siste året. KMD har signalisert at Norge skal delta i  

Interreg i neste periode. Hvilke programmer er fortsatt uavklart.  Andre programmer Norge vil  

kjøpe seg inn i er ikke kommunisert enda. Frist overfor EU er februar 2020. Det forutsettes at  

Norge fortsetter sin deltakelse i forskningsprogrammet Horisont Europa og i Erasmus- 

programmet. Det bør drøftes nærmere hva vi skal ha fokus på utover høsten. Fortsatt åpent om  

Norge vil kjøpe seg inn i byprogrammet Urban Initiative og det nye initiativet Interregional  

Innovation Investments. Begge disse ser ut til å havne innenfor ERDF – men vil være åpen for  

tredje-land å kjøpe seg inn etter samme prinsippet som andre EØS-programmer.  

Det bør sees nærmere på hvordan vi kan jobbe med mobilisering – f.eks. med tanke på Horisont  

Europa – fylkeskommunene i en nøkkelrolle/-funksjon – kreativt Europa om dette fortsetter. God 

dialog med DIKU på Erasmus programmet. Stort potensial innen Aktiv Ungdom, men  
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også innenfor andre områder en skolesamarbeid i Erasmus. Samarbeid med kommunene vil bli  

viktig – fylkeskommunene kan være katalysatorer inn mot programmer og prosjekt. Det vil bli  

fokus på dette som ett tema på møte i fylkesnettverket i Sandnes 23-24. september.  

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Følges opp videre utover høsten og inn i 2020.  

 

Sak 13/19 BSSSC formannskap 2017 – 2019  

Ann Irene Sæternes orienterte om det pågående arbeidet i BSSSC formannskapet. Siste halvår er  

i gang. Nytt formannskap er identifisert og stafettpinnen går videre til region Pommern i Polen 1.  

januar 2020. Regionen Brandenburg i Tyskland er interessert og kan være aktuell etter Polen.  

Dvs. at det blir opprettet en såkalt Troika høsten 2019 – med utgående formannskap, påtroppende  

og innkommende formannskap. Dette vil kunne gi gode overganger og langsiktighet i BSSSCs  

arbeid. Arbeid med ny strategi for BSSSC 2030 pågår og endelig versjon forventes godkjent i  

desember-møtet 2019.  

Videre ble det gitt tilbakemeldinger fra gjennomførte prosjekt i Gdansk i juni 2019 – Forum for  

Østersjøstrategien og Baltic Youth Camp – der BSSSC formannskapet har vært partner og LP.  

Rapporter produsert som en del av prosjektene ble nevnt. I tillegg ble det gitt tilbakemelding fra  

styremøtet i Cesis i mai og agenda for styremøtet 18. september i Klaipeda ble gjennomgått.  

Politiske papirer ble spesielt trukket fram. Løpende orientering om det som skjer i BSSSC går ut 

til alle via Nyhetsbrevene – som kommer fire ganger i året. I tillegg finnes alt på BSSSCs  

hjemmesider og informasjon publiseres også via Facebook og på Twitter.  

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Ann Irene Sæternes ble bedt om å sende ut en e-post  

med lenker til de nevnte rapporter og papirer.  

 

Sak 14/19 Kommende events 

 BSSSC AC 2019 i Klaipeda 

Invitasjoner sendt ut og programmet omfordelt. Siste konferanse under det norske 

formannskapet. Seremoni for overlevering av formannskap til Polen inngår i programmet. Fokus 

på maritim sektor og blå vekst. Mange prosjekter støttet av Interreg bidrar under konferansen.  

 

 Samling i fylkesnettverket i Sandnes 

Program er sendt ut. Viken-gjengen kan ikke delta denne gang pga. internt møte om 

internasjonalt samarbeid. Hedmark deltar, men Oppland er forhindret. Vestfold og Telemark er 

påmeldt.  

 European Week of Cities and Regions i Brussel 

Flere deltar i Brussel. Litt usikkert mht politisk deltakelse pga valget og rigging av nye 

fylkeskommuner. ORE inne i to seminarer.  

 

 CPMR Generalforsamling på Sicilia  

Program sendt ut. Deltakelse fra medlemsfylkene 

 

 AERs høstmøte 

Oppland og Østfold deltar. Kollisjon med fylkesnettverkets samling i Sandnes. Oppland ønsker å 

delta i en task force om bærekraft som er opprettet innenfor AER.  

 

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering 

 

 Eventuelt   

Det var ingen saker under eventuelt.  

 

Møtet ble avsluttet 13:15 


