
REFERAT

MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE TIRSDAG 11. NOVEMBER 2014

Dato / sted: Tirsdag 11. november 2014, Akershus fylkeskommune, møterom 250

Til stede: Rune Bakkevoll (Akershus), Vibeke Jakobsen (Telemark), Ivar Haug
(Vestfold), Gøril Trælstad (Buskerud) og Ann Irene Sæternes (ØS 
sekretariat). 

Forfall: Lars Haukvik (Telemark) - møtte med vara. Turid Knutsen-Løvik 
(Oppland), Ole Jørn Alfstad (Hedmark), Anita Lindahl Trosdahl (Oslo) 
og Vala Hunbogadottir (Østfold)

Kopi: Inge Brørs, Østlandssamarbeidets sekretariat
Referent: Ann Irene Sæternes,  tlf: 61 28 93 53

Vår dato: 18.11.14 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2014/4

Fungerende leder, Rune Bakkevoll, ønsket velkommen til møte. Som følge av tre forfall på 
morgenen ble møtet gjennomført som et arbeidsmøte med fokus på konkrete saker fra 
sekretariatets side. Spesielt fokus ble satt på sakene 25/14 og 27/14. 

SAKSLISTE 

Sak 24/14 Godkjenning av møtereferat fra siste møte 26.08.14 på Lillehammer
Det var ingen merknader til referatet. Konklusjon: Godkjent

Sak 25/14 Oppfølging av Tysklandsstrategien – bl.a. koblet til samarbeidet med 
delstaten Schleswig-Holstein (jfr. møte i fagpolitisk utvalg 12.09.14) 

Ann Irene Sæternes innledet til saken. Internasjonal adm. gruppe fikk et oppdrag fra møtet i 
fagpolitisk utvalg 12. september. Gruppas medlemmer hadde en brainstorming knyttet til punktet 
om språk. Flere av medlemmene viste til at det ikke er store ressurser satt av til internasjonalt 
samarbeid på opplæringsavdelingene. Mye foregår ute på skolene. Det ble understreket at en 
ønsker å få til en dialog med utdanningsdirektør/-leder for å koble dem opp til det europa-
politiske arbeidet. Ulike ideer om hvordan en bør gå fram ble diskutert. Etablering av et prosjekt 
ble foreslått og strategiske partnerskap under Erasmus+ programmet ble nevnt som en god 
mulighet. Vi bør få med oss representanter fra næringslivet, fra kommunene og fra 
fylkeskommunene. Prosjektet må også ha partnere fra to EU-land – Tyskland og Østerrike ble 
foreslått. Fokus på regional utvikling og tysk språkkunnskap som viktig element/verktøy mht. 
næringslivets behov. Det ble foreslått å skissere et opplegg som legges fram for internasjonalt 
fagpolitisk utvalg i februar og til KU i mars – for å få klarsignal til videre jobbing med et mulig 
fellesprosjekt. Ann Irene Sæternes kontakter NHO for en dialog om saken og setter noen moment 
på papiret til videre diskusjon i møtet 13. januar. Greta Juul (ORE) og Thomas Slagsvold 
(Vestfold) kan bidra med info om strategiske partnerskap under Erasmus+. SIU kan også 
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kontaktes – og det sjekkes ut om SIU har forprosjektmidler som vi kan søke på. For de to øvrige 
temaene for oppfølging ble det nevnt at deltakelse i Interreg-prosjektet Scandria2Act vil kunne 
følge opp på transportområdet (jfr. KUs vedtak samt info om deltakelse fra Akershus) og vårt 
bilaterale samarbeid med Schleswig-Holstein på området regionalt samarbeid. Alle medlemmene 
i gruppa er tidligere oppfordret til å kartlegge fylkeskommunenes samarbeid med Tyskland på 
alle relevante områder. Dette ønskes av internasjonalt fagpolitisk utvalg og kan være nyttig 
underlag for det nevnte prosjektet. 
Konklusjon: Det jobbes videre med sikte på å få til et prosjekt i koblingen regional utvikling og 
utdanning med fokus på tysk som fremmedspråk og næringslivets behov. Videre framdrift drøftes  
på neste møte i gruppa. Alle medlemmene i gruppa kartlegger samarbeidet med Tyskland innen  
ulike fagområder – prosjekt, utveksling, lærlinger, mv. Hvem som deltar på norsk og tysk side  
bør framgå. Sekretariatet setter opp informasjonen i en tabell som senere går til internasjonalt  
fagpolitisk utvalg. Frist for input settes til 10. desember. 2014. 

Sak 26/14 Forberedelse til kommisjonsmøte i Schleswig-Holstein-samarbeidet våren 
2015 

Ann Irene Sæternes orienterte kort om kontaktutvalgets vedtak om dato og sted. Eget møte 
planlegges med Hedmark for å diskutere opplegg og program. Kirsten Flagstad og Domkirke-
odden ble nevnt som innspill til møtet med Hedmark. Gruppas medlemmer tok skisse til prosess 
til orientering og vil bidra med korte statusrapporter på sine områder samt input til nytt 
samarbeidsprogram. Saken kommer opp igjen på neste møte 13. januar 2015. Buskerud nevnte at 
de jobber med et mulig samarbeidsprosjekt innenfor utdanningsområdet etter studieturen de 
hadde i september. Det ble påpekt at vi bør be om at noen fra utdanningsdepartementet deltar på 
kommisjonsmøtet fra Schleswig-Holsteins side. Ann Irene Sæternes orienterte om at 
kulturgruppa i Østlandssamarbeidet vil ha møte 19. november der de bl.a. ser på det felles 
handlingsprogrammet med Schleswig-Holstein på kulturområdet. Vibeke Jakobsen viste til 
gjenvisitt fra Kiel og et helt ungdomssymfoniorkester som kommer til Skien i uke 47. Dette er 
oppfølging av prosjektet «Kiel 2014» – koblet til grunnlovsjubileet. 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. Hvert medlem gruppa vil bidra med kort statusrapport  
på sine områder samt med innspill til det nye samarbeidsprogrammet. Frist for å sende inn dette  
settes til før jul (egen epost sendes ut fra sekretariatet) – slik at et utkast til dokument kan drøftes  
på møtet i gruppa 13. januar 2015. 

Sak 27/14 Planlegging av mini-seminar for Interreg B og C programmene – oppfølging 
etter møtet 26.08.

Ann Irene Sæternes innledet til saken og gikk igjennom skisse til opplegg. Gruppas medlemmer 
la vekt på at det måtte være rikelig med tid til parallelle sesjoner og at det kanskje ikke var behov 
for en oppsummerende plenumssesjon. Programmet kan med fordel spisses noe. Det potensielle 
prosjektaktører etterspør er konkret info og er trolig viktig å få utdypet kunnskap om de enkelte 
temaene, sjekket om deres område er aktuelt og få konkrete tips til formelle krav/fremgangsmåte 
etc. Det kan være en ide å be de som melder seg på å sende inn sin prosjektide på forhånd – så 
kan de få mer direkte innspill på konferansen. 

Informasjon angående FLC (first level control) mv. fra KMDs side ble foreslått flyttet til 
innledende plenum. Informasjon om hva som er gode prosjekt, tips til søknadsskriving mv. 
legges inn i hver av de tre parallelle sesjonene. Det ble foreslått å forespørre Gunn Marit 
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Helgesen om å holde innledningsforedraget. Thon hotell Arena på Lillestrøm ble sett på som en 
bra lokalisering. Alternativt Thon hotellet i Sandvika. Dato for konferansen settes til 21. januar 
2015. (red.adm. Dato er senere endret til 20.01.15 pga. innledernes tidsplan). 
Konklusjon: Ann Irene Sæternes oppdaterer programmet i henhold til innspill og kontakter  
Gunn Marit Helgesen samt sekretariatene i de to programmene og nasjonale kontaktpunkt.  
Oppdatert informasjon sendes ut over helga og medlemmene i gruppa sprer informasjon om 
dato og programutkast i ulike nettverk og internt. Det er viktig å få med 
næringsklynger/næringshager og aktører utenfor offentlig sektor. 

Sak 28/14 Studietur og møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 1 – 4. feb. 2015 – opplegg 
og rammeprogram

Ann Irene Sæternes orienterte om arbeidet med program samt bekreftet nye datoer og sendte 
rundt oppdatert deltakerliste. Det ble påpekt utfordringer knyttet til språk. Få snakker engelsk og 
vi må forvente å bruke tolk. Rune Bakkevoll foreslo å invitere med Ragnhild Enstad i 
opplæringsavdelingen i Akershus. Hun deltar i koordineringsgruppa for ØstsamUng og er 
autorisert oversetter/tolk i spansk. Hun kan da både ta rollen som tolk og samtidig orientere om 
ØstsamUng arbeidet og de to ungdomsmøtene i høst i BSSSC og AER. Det ble ellers påpekt at vi 
må informere om at tidspunkt for måltid i programmet baserer seg på lokale tidsrammer i Spania. 
Konklusjon: Saken tas til orientering. Ann Irene Sæternes jobber videre med programmet bl.a.  
gjennom møte med Andalucias Brusselkontor 13. november. Rune Bakkevoll kontakter Ragnhild  
Enstad for å sjekke ut om hun kan delta på turen. 

Sak 29/14 Smart spesialisering – hvordan forberede og følge opp dette tema innen 
Østlandssamarbeidet. 

Saken henger sammen med studietur til Sevilla i februar 2015. Rune Bakkevoll innledet til 
saken. Han la vekt på at vi bør benytte anledningen til å komme et steg videre mht. å anbefale en 
oppfølging etter møtet med smart spesialiseringsplattformen i Sevilla. En mulighet kan være å gå 
igjennom fylkeskommunenes strategier og se dem i relasjon til smart spesialisering. Vi kan også 
se nærmere på om det er noen prioriteringer som er felles og samlende for Østlandsfylkene som 
kan kobles til en felles smart spesialiseringsstrategi for Østlandssamarbeidet. Det ble videre 
antydet at en sak da bør fremmes for kontaktutvalget (etter drøfting og anbefaling i fagpolitisk 
internasjonalt) med tanke på å få noen penger til innkjøp av kapasitet til å gjennomgå 
fylkeskommunenes strategier i lys av smart spesialisering. I første omgang settes saken på 
agendaen i møtet som avholdes under studieturen til Sevilla. Som underlag for saken foreslås 
KMDs flak om smart spesialisering. 
Konklusjon: Det settes en sak om smart spesialisering på dagsorden til møtet i internasjonalt  
fagpolitisk utvalg i februar. KMDs flak legges som hovedelement i saksframlegget. I tillegg vil  
utvalget ha med seg fersk informasjon fra møte med S3 plattformen. 

Sak 30/14 TV-gruppa – status og neste møte 3. desember i Brussel. 
Rune Bakkevoll innledet til saken. Han gikk tilbake til møtet på Lillehammer i august og 
refererte til vedtak i det møtet. Det er fortsatt viktig å få tilbakemeldinger om det er saker som vi 
bør ta med oss inn i møtet 3.12 og de samme fylkeskommunene bes sjekke med de ulike 
europeiske organisasjoner og samarbeidspartnere om det er tema som ligger i løypa. Bl.a. om det 
er spesielle ting som relaterer seg til Junkers 10-punkts liste. Informasjonen sendes til Rune 
Bakkevoll med kopi til Ann Irene i sekretariatet innen 1. desember. Sluttdeklarasjonen fra 
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generalforsamling i CPMR ble anbefalt som et nyttig grunnlagsdokument. Det samme gjelder 
resolusjonen fra BSSSCs årskonferanse 2014 i Jurmala. Begge dokumentene ligger på 
www.ostsam.no. 
Konklusjon: Vibeke Jakobsen kontakter CPMR og NSC. Gørill Trælstad sjekker med 
Euromontana. Ann Irene sjekker med AER og BSSSC. Rune Bakkevoll sjekker med HyEr og  
ARC. Oslo sjekker med EuroCities. Hedmark sjekker med AEBR. Aktuell informasjon sendes til  
Rune Bakkevoll og Ann Irene Sæternes i løpet av 1. des. via e-post. 

Sak 31/14 Oppfølging vedrørende sak om ØstsamUng – hvordan legge til rette for best 
mulig gjennomføring?

Ann Irene Sæternes innledet til saken og refererte til vedtak i kontaktutvalget og de to andre 
fagpolitiske utvalgene. Alle er åpne for å ha dialog med ØstsamUng. 
De punkt som ligger i saken mht. internasjonalt fagpolitisk utvalg er greie og vi kan iverksette 
dem umiddelbart. Dersom Ragnhild Enstad deltar på turen til Sevilla kan hun orientere om 
ØstsamUngs arbeid høsten 2014. Det ble også nevnt at ØstsamUng kan trekkes med som 
referansegruppe inn mot et mulig prosjekt innenfor tyskundervisning (jfr. sak 25/14). Det ble 
også foreslått å sette et spesielt fokus på ungdomsmedvirkning i møtet i internasjonalt fagpolitisk 
utvalg 8. mai. 
Konklusjon: Saken følges opp løpende. Det legges opp til å ha ungdomsmedvirkning som tema 
på møte i mai i internasjonalt fagpolitisk utvalg. Opplegg og innhold drøftes på et seinere møte i  
adm. gruppe. 

Sak 32/14 Muntlige orienteringer fra gjennomførte møter 
• CPMR GA

Vibeke Jakobsen og Ivar Haug orienterte fra generalforsamlingen i Umeå i september. CPMR 
fikk en ny president – fra Asorene, Portugal. Han vant kampvotering mot en kandidat fra 
Skottland. Gunn Marit Helgesen fortsetter som 1. visepresident og kasserer. CPMR lanserte 20 
budskap til den nye EU-kommisjonen og Europaparlamentet. CPMR slagord er at de ikke bare er 
en lobbyorganisasjon for regionale interesser, men en tenketank for Europa. Det ble trukket fram 
at CPMRs generalforsamling er en lærerik arena å delta på for våre politikere - med mye nyttig 
informasjon som inspirerer til europapolitisk engasjement. 

• BSSSC årskonferanse
Rune Bakkevoll og Gørill Trælstad orienterte fra BSSSCs årskonferanse i Jurmala i oktober – 
med support fra Ann Irene Sæternes. Konferansen var OK og det ble spesielt nevnt at det var 
mye bra og nyttig informasjon i workshopene. Ungdomssatsingen må tilbake på sporet og ikke 
være avhengig av om en får finansiell støtte fra EU. Det ble også lagt vekt på at en må få til et 
samarbeid med Interreg Østersjøprogrammet igjen slik at arenaen også kan være nyttig for 
prosjektdialog. 

• EuroCities årskonferanse
Oslo deltok på Eurocities årskonferanse i München i forrige uke med byrådslederen og 2 
representanter fra Bystyret. Tema for konferansens var energising cities. Oslo presenterte bl.a 
satsingen på el.bil og byrådslederen deltok i ordførerdebatt om fremtidens byer i et 
energiperspektiv.
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• Euromontana konferansen
Gørill Trælstad informerte fra Euromontanas konferanse i Bilbao i oktober. EUs 
landbrukspolitikk stod på dagsorden. Det var også fokus på lokal mat og en stor gruppe med 
næringsaktører fra Norge (spesielt Oppland) deltok.  Buskerud har en visepresident i 
Euromontana – Jon Andre Koldrup. Det er en omorganisering i gang i organisasjonen der 
strukturen vil bli endret. Videre ble det nevnt at det jobbes for å få en nordisk trainee i 
sekretariatet i Brussel. Jan Edøy deltok på et nasjonalt møte i Bilbao. Videre ble 
fjellregionsatsingen fra KMD på 50 mill. kroner over 5 år nevnt. Ordningen adm. av Oppland 
fylkeskommune. 

• AER komite 1 og 3
Pga. forfall til møtet var det ingen tilstede som kunne orientere fra disse møtene. Ann Irene 
Sæternes informerte om at det vil bli et AER Norge møte 6. januar 2015 i Oslo (AFK). Invitasjon 
er sendt ut via e-post. 

• Europapolitisk forum 
Ann Irene Sæternes orienterte kort fra møte i EPF 3. november. Hovedtema var energi- og 
klimarammeverket vedtatt i EU. Det var stort engasjement blant medlemmene i forumet. Mye 
skjer ute i kommuner og fylkeskommuner! Statssekretær i Klima- og miljødepartementet deltok 
og fikk med seg mange gode moment tilbake til dep. Neste møte i EPF ble avtalt til 1.-2. juni i 
Ålesund. Tema vil være maritim politikk med flere mulige innfallsvinkler. Rune Bakkevoll og 
Gørill Trælstad påpekte betydningen av aksen Asker – Kongsberg mht. subsea og leveranser til 
oljeindustrien. 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. 

Eventuelt  
Ann Irene Sæternes tok opp spørsmål om nominering av nytt varamedlem til styret i 
Nordsjøkommisjonen (ex.com) etter Karen Anne Kjendlie, Vestfold. Det er igangsatt en skriftlig 
prosedyre for nominasjon av kandidater. Frist er satt til 15. desember. I og med at presidenten nå 
kommer fra Vest-Norge og styremedlem fra Agder – bør kanskje Østlandet prøve å holde på 
vervet som vara. Det ble tatt en kort runde rundt bordet mht. mulige kandidater i de fire 
medlemsfylkene Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold. Gruppas medlemmer fra Buskerud, 
Vestfold og Telemark antok at det ikke var aktuelle kandidater fra deres fylkeskommuner pr. 
dato. Ann Irene Sæternes informerte om at Østfold kanskje har en kandidat å lansere og at 
fylkesordfører Ole Haabeth jobber med saken. Gunn Marit Helgesen er konsultert om prosess. 
Konklusjon: Internasjonal adm. gruppe ser positivt på om Østfold finner en kandidat til vervet  
som varamedlem i Nordsjøkommisjonens styre. 

Oppdatert info pr. 18.11.14:
Østfold fylkeskommune fremmer Andreas Lervik som kandidat til vervet som varamedlem i 
Nordsjøkommisjonens styre (ex.com). Lervik har tidligere ledet miljøgruppa i NSC og har deltatt 
på generalforsamlinger på vegne av Østfold. Lervik tilhører AP og sitter i fylkestinget. Det 
forventes info om aktuelle kandidater til vervet fra koordinator i Vest-Agder etter fristen 15.12 
samt opplegg for avstemming.  
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