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MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE MANDAG 11. APRIL 2016

Dato / sted: Mandag 11. april 2016, Color Fantasy - Oslo - Kiel

Til stede: Kjersti Garberg (Østfold), Rune Bakkevoll (Akershus), Vibeke
Jakobsen (Telemark), Per Jørgen Olafsen (Vestfold), Trond Myrland 
(Buskerud), Ole Jørn Alfstad (Hedmark), Ingunn Trosholmen (Oppland)
og Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat). 

Forfall: Turid Knutsen-Løvik (Oppland) - møtte med vara. 
Anita Lindahl Trosdahl (Oslo

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

Vår dato: 20.04.16 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2016/2

Leder av internasjonal adm. gruppe, Kjersti Garberg, ønsket velkommen til møte. Møtet ble 
denne gang gjennomført på ferga til Kiel - i forkant av arbeidsmøte i samarbeidet med delstaten 
Schleswig-Holstein 12.04. 

SAKSLISTE 

Sak 09/16 Godkjenning av møtereferat fra siste møte 6. januar 2016
Det var ingen merknader til referatet. 
Konklusjon: Godkjent 

Sak 10/16 Rullering av europapolitisk strategi 
Gruppas leder Kjersti Garberg innledet og trakk fram de hovedmomentene som det var viktige å 
få avklart i møtet. En startet med en runde rundt bordet mht. rullering av egne fylkeskommunale 
strategier/handlingsplaner og om organisering av det europapolitiske arbeidet. 
TFK: Internasjonalt team finnes ikke lenger som eget team. Medarbeiderne er nå koblet til ulike 
team i fylkeskommunens regionalavdeling. Lars Haukvik er fylkeskultursjef, men vil ha noen 
internasjonale oppgaver fortsatt. I tillegg vil Vibeke Jakobsen og Dawn Syvertsen jobbe med 
internasjonalt samarbeid. Otto Chr. Dahl jobber med Horisont 2020. I tillegg er Thrond 
Kjellevold inne på timesbasis. Internasjonal strategi skal rulleres, men det er ikke bestemt noe 
om når og hvordan enda. 
OFK: Skal rullere sin internasjonale strategi nå og leder av politisk styringsgruppe, Ivar Odnes, 
ønsker å følge samme løp som for Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. Internasjonalt 
arbeid dekkes av to medarbeidere (Ingunn og Turid) og er knyttet til regionalavdelingen - 
næringsteamet. 
VFK: I Vestfold er det ikke tatt stilling til om internasjonal strategi skal revideres. Andre former 
vurderes, og en vil sikre at internasjonalt blir en del av alle strategidokument i fylkeskommunen. 
2-årige handlingsprogram for internasjonalt arbeid vedtas og utgjør arbeidsdokumentet. En årlig
prinsippdiskusjon rundt fylkeskommunens internasjonale arbeid skal gjennomføres i fylkestinget.
Pt er det kun en medarbeider på opplæring som er 100% koblet til internasjonalt arbeid. I
regionalavd. er det to stillinger som deler på arbeidet (Per Jørgen og Karen Anne). VFKs 
handlingsprogram for 2015-2016 er gjeldende og sendes over til Ann Irene Sæternes for 
oppdatering av informasjon i grunnlagsdokument for rullering av ØS-strategien. 
HFK: Hedmark har utarbeidet et mål og handlingsdokument istedenfor en strategi for 
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internasjonalt samarbeid. Dokumentet, som ble vedtatt høsten 2015, gjelder til 2020 og er koblet 
til økonomiplanen (kobling av mål og ressurser) og til alle tema og ansvarsområder i  
fylkeskommunen. Dette for å sikre at alle avdelinger bidrar inn og rapporterer på sine områder 
(internasjonalt arbeid som integrert del av virksomhetsplanene). Internasjonalt er en egen enhet i
Hedmark med sju medarbeidere - tre av disse knyttet til Interreg-sekretariatet for A-programmet.
Stabil arbeidskraft i enheten over lang tid er positivt for det internasjonale arbeidet. 
AFK: Gjeldende strategi går til 2019. Akershus har 2,5 årsverk koblet til internasjonalt - Rune 
(koblet til avdeling for plan, næring og miljø) + 1,5 stilling på opplæring. Oppdatert informasjon 
fra Akershus legges inn i grunnlagsdokumentet for fylkeskommunale strategier/handlingsplaner. 
BFK: Buskerud har ingen gjeldende internasjonal strategi og tenker ikke å etablere noen. De 
ønsker å ha internasjonalt samarbeid som et gjennomgående tema i alle fylkeskommunale 
dokument. Fylkeskommunen har pt 1,5 stillinger på internasjonalt, men vurderer å utvide til to 
hele stillinger - bl.a. koblet til saken om formannskap i BSSSC. En stilling er besatt (Trond). Den
andre er vakant og vil bli lyst ut.   
ØFK: Østfold har nylig revidert sitt handlingsdokument for internasjonalt arbeid fram mot 2019.
De har en egen ungdomssatsing i tillegg til et overordnet dokument. En egen internasjonal 
seksjon er nå etablert (utgått fra næringsavdelingen) med fire medarbeidere. Dette er en mindre 
enn tidligere. To av medarbeiderne er knyttet til Østfolds sekretariat for Interreg A. 
Etter runden rundt grunnlagsdokumentet for rulleringen - basert på de fylkeskommunale 
strategiene og handlingsplanene samt informasjon om organisering ble listen med 
grunnlagsdokument for rulleringsprosessen godkjent. 

Gruppa gikk så over til å drøfte forslag til mini-evaluering av nåværende europapoliske strategi. 
Det ble gitt innspill på utkast til spørsmål. Videre ble det en diskusjon knyttet til hvem som skal 
besvare spørsmålene og hvordan dette skal koordineres. Det ble sett på som vanskelig å koble 
opp tidligere medlemmer i utvalget og flere av de nye medlemmene er ikke så inne i tema enda. 
Videre ble forholdet mellom posisjonspolitikere og opposisjonspolitikere trukket fram samt 
administrative kontra politiske tilbakemeldinger.  Anbefalingen fra gruppa etter runden er at en
ikke sender ut noe spørreskjema med svaralternativer, men at en heller lager et notat  - med 
spørsmål - som grunnlag for en diskusjon og tilbakemeldinger fra fylkeskommunene i møte i
internasjonalt fagpolitisk utvalg 13. mai. 
Konklusjon: Internasjonal adm. gruppe tar framdriftsplan for rulleringen til orientering og har 
ingen merknader til listen over grunnlagsdokument. Sekretariatet oppdaterer grunnlags-
dokumentet for fylkeskommunenes internasjonale strategier/handlingsplaner i tråd med 
informasjon i møte og oversendte oppdaterte underlag. Internasjonal adm. gruppe anbefaler 
overfor den politiske arbeidsgruppa for rulleringen - ikke å gjennomføre en skriftlig evaluering 
av nåværende strategi, men å bruke møtet i internasjonalt fagpolitisk utvalg 13. mai for en slik 
gjennomgang. Sekretariatet utarbeider et grunnlagsnotat med spørsmål - som underlag for 
forberedelse og gjennomføring av en slik runde i internasjonalt fagpolitisk utvalg.   

Sak 11/16 Handlingsprogram 2016-2017 for europapolitisk arbeid gjennom 
Østlandssamarbeidet 

Ann Irene Sæternes innledet til saken og informerte om Østlandssamarbeidets strategidokument 
vedtatt av KU 9.mars 2016. Momenter fra møte i politisk arbeidsgruppe for rullering av strategi -
og som berører handlingsprogrammet - tas med inn i arbeidet. Det ble foreslått å legge opp til en 
studietur for internasjonalt fagpolitisk utvalg våren 2017 (april). Det var ingen andre innspill til 
arbeidet med nytt handlingsprogram i møtet. Gruppas leder foreslo at det holdes åpent for å 
sende innspill til sekretariatet via e-post innen utgangen av neste uke. 
Konklusjon: Saken ble tatt til etterretning. Evt. innspill og forslag til tiltak/aktiviteter for 
perioden 2016-2017 bes sendt til sekretariatet v/Ann Irene Sæternes innen utgangen av dagen 
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22. april. 

Sak 12/16 Europapolitisk forum 
Referat fra møte 27. januar 2016 ble sendt ut sammen med sakspapirene. Utkast til opplegg og 
tema for møtet i september var skissert i saksframlegget. En feil i ett av hovedtemaene ble påpekt
fra sekretær. Tema skal være "team Norway" (ikke tema). Deltakelse i EU-høringer ble nevnt i 
kobling mot departementenes deltakelse i høringer. Betydningen av å ha en dialog mellom 
forvaltningsnivåene ble understreket og departementene bør utfordre fylkeskommunene/ 
kommunene til å sende innspill til nasjonale myndigheters høringsinnspill. I tillegg bør regionene
selv delta i relevante høringer. Det var ellers ingen spesielle merknader til programmet for 
september og ingen ytterligere ideer/forslag til orienteringssaker. 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. 

Sak 13/16 Forberedelse til møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 13. mai 
Ann Irene Sæternes innledet om forslag til tematisk del i møtet innledningsvis (10:00 - 11:00). 
Europaminister Aspaker er utenlands og kan ikke møte utvalget. Statssekretær i KMD, Grete 
Ellingsen er forespurt om å delta i dialogmøte med internasjonalt fagpolitisk utvalg 13.05. 
Det ble fra gruppas side påpekt at det ikke lenger heter Open Days - men "European Week of 
Cities and Regions". Tanken om en studietur for utvalget våren 2017 bør lanseres i møtet, slik at 
arbeidet kan starte og at evt. ulike alternativer kan bearbeides fram mot høstmøtet i september - 
der endelig godkjenning behøves for å jobbe videre. Deltakelse i høringen på EUs sirkulære 
økonomi ble anbefalt. 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Mulig studietur for internasjonalt fagpolitisk utvalg 
våren 2017 settes inn som egen sak. Agendaen oppdateres angående innledende tema/dialog-
møte og med ny tekst for Open Days. 

Sak 14/16 Støtteordninger for internasjonale prosjekt 
Ann Irene Sæternes innledet om innsamling av informasjon og oppsettet i skjemaet. Hedmark 
informerte om at de ikke har denne type ordninger, men at de har muligheter for å støtte og 
bidrag i det forberedende arbeidet i prosjekt der HFK er med. Akershus informerte om at de har 
støtteordning for de videregående skolene. På spørsmål om noen har erfaringer å dele, nevnte
Telemark at de har god erfaring med å gi så-midler til internasjonale prosjekt. Noen av 
fylkeskommunene nevnte at de har ordninger hvor de kan bidra til med-finansieringsandel i 
EU/EØS-prosjekt/Interreg. Alle ble bedt om å sjekke opplysningene for sin fylkeskommune og 
sende evt. oppdateringer til Ann Irene innen utgangen av neste uke. Sæternes opplyste også om at
oversikten er sendt til EU-nettverk Viken - som også har vist interesse for å få denne type info fra
fylkeskommunene. 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Evt. ekstra opplysninger om ordninger i videregående 
skole og andre oppdateringer sendes til Ann Irene Sæternes på e-post innen utgangen av dagen 
22. april. Oppdatert skjema legges tilgjengelig på www.ostsam.no 

Sak 15/16 Runden rundt inkl. orientering/rapport fra møter og konferanser våren 2016
BFK: Deltakelse på BSSSCs styremøte i Helsinki like før påske. Nyttig å delta sammen med
fylkesordfører Ryberg - som er Østlandssamarbeidets styremedlem i BSSSC. Buskerud vil delta i
energi og klima-gruppa i Nordsjøkommisjonen og deltar adm. på neste møte i Inverness. BFK 
hadde et godt arbeidsmøte med ORE - med stort oppmøte fra politikere og adm. Euromontana 
skal velge nytt styre til høsten og alle de norske medlemmene har kandidater som ønsker å være
med. Det er kun 3 av 5 som får plass. Euromontana har kobling til det norske fjellnettverket. 
HFK: Har stort fokus på rigging av nye Interreg-prosjekt i alle programmer. 
VFK: Har deltatt på norsk kontakttreff i ØKS i Oslo, men deltar ikke på det skandinaviske treffet
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i Danmark 15. april. Tur til Brussel med hele fylkesutvalget planlegges i mai. Vestfold er aktive 
og har nestleder i transportgruppa i Nordsjøkommisjonen. 
OFK: Det jobbes med en bio-økonomi-strategi - sammen med Hedmark. En studietur planlegges
til Bayern, Tyskland i den forbindelse. Det jobbes også med noen Interreg Østersjøprosjekt innen
bio-økonomi. Gjøvik-regionen melder seg inn i ORE. Oppland deltar på komitemøter i AER i 
Romania denne uka og vårmøtet i AERs ungdomsnettverk finner sted på Lillehammer 30.04 - 
02.15 med OFK som vertskap. 
TFK: Påmelding til Nordsjøkonferansen 2016 i Billund, DK er åpnet og Telemark deltar her 15. 
17. juni.  
ØFK: Deltok på styremøte i Nordsjøkommisjonen i mars. Rapport er distribuert. Viktige saker 
var rullering av Nordsjøstrategien mot 2020. Endelig anbefaling legges fram for årsmøtet i juni. 
Det arbeides med en endring i arbeidsgruppestrukturen i NSC - legge ned to grupper og opprette 
en ny - for å få arbeidsstrukturen i takt med strategien. Det sees også på permanent ordning for 
sekretariatet og Østfold deltar i en arbeidsgruppe for å se nærmere på muligheter og løsninger. 
Nåværende norske styremedlem i NSC, Andreas Lervik (Østfold) søker om vervet som ny 
visepresident i NSC. Valget er på møtet i juni i Billund. 
Østfold v/fylkesvaraordfører Siv H. Jakobsen deltok på STRING-møte i Stockholm 8. april. En 
Stockholmdeklarasjon ble vedtatt og denne nevner også vestkorridoren i Sverige opp til Oslo. 
Grensekontroll berøres også i deklarasjonen - som har hovedfokus på byggingen av FehmernBelt 
fixed link. Rapport er sendt til Østlandssamarbeidet.
Østfold deltar også på komitemøtene i Romania og sommerakademiet til AER i 2016 vil bli 
arrangert i Østfold i august. 
AFK: Ikke noe spesielt å melde. 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. 

Sak 16/16 Schleswig-Holstein - forberedelse til møte i Kiel 12.04
Ann Irene Sæternes innledet om samarbeidsavtalen og om politisk organisering og oppfølging på
norsk og tysk side. Det er en utfordring at vi har åtte norske fylkesordførere og kun en politisk 
ansvarlig på tysk side - pt. Justis, kultur og Europaminister Spoorendonk. 
Det var enighet i gruppa om at avvikling av samarbeidsavtalen ikke var tema nå, men at det er 
snakk om å se på hvilke muligheter som ligger i avtalen. Finner en ikke noe å bygge videre på, 
må en selvsagt også se på avtalen som sådan og anbefale en terminering. Det ble en diskusjon om
avtalen er bilateral (mellom fylkeskommunene hver for seg og Schleswig-Holstein) eller om den
er multilateral. Slik den nå praktiseres oppfatter flere av fylkeskommunene den som en felles-
avtale mer enn en individuell avtale. Det mangler eierskap i fylkeskommunene og det mangler
direkte kontakter til aktører i Schleswig-Holstein på adm. nivå. Skal avtalen bli mer vital må 
relevante og aktuelle fagfolk/fagmiljøer i fylkene trekkes med og være interessert i å bruke 
avtalen. På noen områder fungerer avtalen bra som plattform for bilateralt samarbeid - Oppland 
og film og Østfold og ungdom/utdanning. På kulturområdet fungerer avtale som felles 
rammeverk og følges opp av ad hoc kulturgruppa i ØS. 

Gruppa er enige om at den enkelte fylkeskommune må kobles klarere på samarbeidsavtalen og at
samarbeidstema og aktiviteter må være basert på interesser nedenfra og ikke press ovenfra (fra 
kommisjonsmøtene og kontaktutvalget i ØS). Innføring av et adm. arbeidsmøte med Schleswig-
Holstein midt mellom to kommisjonsmøter kan være en måte i sikre bedre eierskap. I tillegg må 
det legges opp til mer systematisk dialog og kontakt mellom kommisjonsmøtene. Flere fra adm. 
nivå må involveres mellom møtene og en bør sikre at fylkeskommunene gis ansvar for bilateral 
oppfølging. 

Kommisjonsmøtene bør være et politisk dialogforum og ikke ha for mye fokus på rapportering. 
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Valg av tema gjøres i dialog på forhånd. 

Innspill til tema for videre samarbeid (jfr. runde i fylkeskommunene + skjema fra Schleswig-
Holstein) ble gjennomgått og grunnlag for møtet med Schleswig-Holstein 12.04 i Kiel lagt. 
Maritim politikk som tema forslås tatt ut. De to øvrige temaområdene beholdes (kultur og 
turisme og utdanning og ungdom). Det anbefales et handlingsprogram i fortsettelsen som er mer 
åpent for bilaterale initiativ. 
Konklusjon: Arbeidsmøtet med koordinatorene i Kiel 12.04 er positivt og bør anbefales som et 
årlig møtepunkt - oftere ved behov. Det foreslås å legge opp til mer bilateralt fokus mht. 

konkrete
aktiviteter og at kommisjonsmøtene utvikles mer i retning av et politisk forum. Felles ansvar 
gjennom ØS for kommisjonsmøtene og enkelte felles aktiviteter (herunder kultur), mens den 
enkelte fylkeskommune i større grad får ansvar for å gi avtale innhold i form av samarbeids- 
aktiviteter og prosjekt. Dette vil gjøre arbeidet mer dynamisk og forhåpentligvis øke eierskapet 
og utnyttelsen av avtalen. 
En sak om Schleswig-Holstein samarbeidet forberedes til møte i Internasjonalt fagpolitisk utvalg
13. mai - der innspill fra dagens møte og morgendagens arbeidsmøte tas med inn. 

Eventuelt  
Det var ingen saker under eventuelt.

6


	SAKSLISTE

