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MØTE I INTERNASJONAL ADM. GRUPPE TIRSDAG 23. AUGUST 2016

Dato / sted: Tirsdag 23. august 2016, Akershus fylkeskommune, møterom 250

Til stede: Rune Bakkevoll (Akershus), Vibeke Jakobsen (Telemark), Per Jørgen 
Olafsen (Vestfold), Ole Jørn Alfstad (Hedmark), Kjersti Garberg 
(Østfold), Anita Lindahl Trosdahl (Oslo)  
Trine Ellingsen, ORE. Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat). 

Forfall: Turid Knutsen-Løvik (Oppland) og Trond Myrland (Buskerud)
Kopi: Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidets sekretariat og Jan Edøy, ORE
Referent: Ann Irene Sæternes,  tlf: 61 28 93 53

Vår dato: 25.08.16 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2016/3

Leder av internasjonal adm. gruppe, Kjersti Garberg, ønsket velkommen til møte.  

SAKSLISTE 

Sak 17/16 Godkjenning av møtereferat fra siste møte 11. april på Kielfergen. 
Det var ingen merknader til referatet. 
Konklusjon: Godkjent

Sak 18/16 Samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein - forberedelse til 
kommisjonsmøtet i Kiel 28. - 29. september

Ann Irene Sæternes innledet til underlagene for kommisjonsmøte i samarbeidet med delstaten 
Schleswig-Holstein. Gruppas medlemmer ble oppfordret til å forberede sine politiske deltakere 
og lage notater og underlag til diskusjonen. Det legges opp til at hver fylkeskommune deltar i 
dialogen og orienterer om sin innsats på de tematiske områdene. Schleswig-Holsteins stiller med 
innledere til hvert av temaene. Arve Høiberg, Vestfold vil holde et forberedt innlegg om
Jyllands-korridoren. Det er ønskelig med en respons på dette fra Schleswig-Holsteins side. Ann 
Irene Sæternes kontakter dem og melder fra om dette. Forslag til Cooperation Perspectives ble 
gjennomgått. Ingen spesielle merknader ble fremmet fra gruppas medlemmer. 
Konklusjon: Saken tas til etterretning og underlag sendes ut for behandling i internasjonalt 
fagpolitisk utvalg før kommisjonsmøtet. 

Sak 19/16 Rullering europapolitisk strategi - runde rundt innspill fra fylkeskommunene til 
prosessen (jfr. utsendt henvendelse av arbeidsgruppa med frist 22.08)

Ann Irene Sæternes orienterte om prosessen og ønske fra politisk arbeidsgruppe om input på et
tidlig stadium mht. erfaringer med nåværende strategi samt innspill til rulleringen. Pr. dato er det 
kun mottatt tilbakemelding fra Akershus og Oslo. Hedmark har sendt over notat til foreløpig
informasjon - behandling internt før endelig oversendelse. Kort oppsummering ble gitt fra de 
som har sendt innspill. Øvrige fylkeskommuner ble bedt om å sende over sin input så snart som 
mulig. Østfold vil gi sine innspill muntlig via deltakelse i politisk arbeidsgruppe. 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering. 

Sak 20/16 Formannskap i BSSSC 2017 - 2018 - innspill til prioriteringer og 
arbeidsprogram
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Det ble gitt en kort orientering om vedtak i KU i juni 2016 om å takke ja til å påta seg 
formannskap i BSSSC for perioden 2017 - 2018 samt om rigging framfor formannskapet. 
Et arbeidsprogram skal utarbeides for perioden og gruppas medlemmer ble oppfordret til å
komme med innspill på fokusområder sette med Østlandssamarbeidets (ØS) øyne. 
Det ble lagt vekt på at BSSSC arbeidsprogrammet bør støtte opp om fylkeskommunenes
oppgaver på regionalt nivå og være i tråd med ØS Europapolitiske strategi. 
Ungdomsmedvirkning ble trukket fram som sentralt. Videre ble regionalpolitikken i EU etter 
2020 nevnt samt fokusområder som energi og klima, transportkorridorer og innovasjon. 
Gruppas medlemmer la vekt på at arbeidet i BSSSC-formannskapet må forankres løpende i ØS 
organ - f.eks. gjennom behandling av agenda og saker i internasjonalt fagpolitisk utvalg i forkant
av styremøter i BSSSC. 
Konklusjon: Sekretariatet tar innspillene fra internasjonal adm. gruppe med inn i sak til
fagpolitisk utvalg 2.9 samt i det videre arbeid med BSSSCs arbeidsprogram og forberedelse til 
formannskapet. 

Sak 21/16 Forberedelse til møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg 2. september  – 
gjennomgang av saksliste - innspill til saksforberedelsen. Input til arbeidet med 
studietur for utvalget våren 2017 (jfr. referat fra møtet 13.05.16)

Forslag til agenda for møte i internasjonalt fagpolitisk utvalg ble gjennomgått. Gruppas
medlemmer støttet anbefalingen om at Østlandssamarbeidet skriver under på oppropet fra Lower 
Austria regionen angående regionalpolitikken etter 2020. Kutt i Interreg-posten i revidert budsjett
for 2016 ble drøftet og det ble stilt spørsmål ved om det var Regjeringen eller Stortinget som 
foretok kuttet. Ann Irene Sæternes sjekker dette opp nærmere. Det ble videre påpekt at Interreg-
midlene har stor betydning for fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet - mer enn for flere andre
fylkeskommuner i Norge. A-programmenes betydning bør tas med i brev til KMD i saken.
Fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle krever finansiering og internasjonalt samarbeid er
ønsket fra Regjeringens side. Vi har gode resultater å vise til fra deltakelsen i Interreg. 

Videre drøftet gruppa ulike forslag til opplegg for studietur for internasjonalt fagpolitisk utvalg 
våren 2017. Brexit og konsekvenser for Norge, EU og UK ble nevnt som relevant tema. Opplegg
i Brussel kan evt. også kobles til det norske formannskapet i BSSSC - markere at vi har tatt over.
Alternativ kan være Frankrike og deres regionreform med fokus på konsekvenser for det 
grenseregionale Interreg arbeidet. De to forslagene fremmes for internasjonalt fagpolitisk utvalg i
møte 2.9. 
Konklusjon: Internasjonal adm. gruppe anbefaler at det utarbeides et brev til KMD vedrørende 
kutt i Interreg. En sak legges fram for internasjonalt fagpolitisk utvalg 2.9 der en anbefaler å 
sende brev til KMD v/politisk ledelse i saken. Det var ingen merknader til agenda for møte i 
internasjonalt fagpolitisk utvalg og innkalling og saksunderlag sendes ut i henhold til denne. 

Sak 22/16 Orienteringer og forberedelser i forkant av møter og konferanser høst 2016
 Nasjonalt fylkesnettverk for internasjonale rådgivere i Bodø (30. - 31.08)
 TV-gruppa i Brussel (13.09)
 Årskonferanse i BSSSC i Hämeenlinna, Finland (14. – 16.9)
 Generalforsamling i CPMR på Asorene, Portugal (2 - 4.11)
 Komitemøter i AER i Izmir, Tyrkia (8. - 10.11)
 Årskonferanse i EuroCities i Milano, Italia (16. – 18.11)

Gruppa hadde en runde med hensyn til deltakelse på de ulike møtene og konferansene i høst. I 
tillegg til punktene i sakslista ble også møte i STRING politiske forum 20/9, møte i styret i 
Nordsjø-kommisjonen 21/10 og Open Days i Brussel nevnt. 
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Ann Irene Sæternes ble oppfordret til å sende ut informasjon om forum for EUs Østersjøstrategi i
Stockholm 7 - 9. november i Stockholm - inkl. lenke til påmelding. Anita L. Trosdal orienterte 
om EuroCities årskonferanse der tema er delingsøkonomi. Byrådsleder og noen fra bystyret vil 
trolig delta her. Anita informerte samtidig om EUs urbane agenda og at Oslo ser på muligheten 
for å gå inn i et parternskap rundt sirkulær økonomi. Det er nå åpnet en utlysning for 
støttefunksjoner/sekretariat for partnerskapene i EU-kommisjonen. 
Konklusjon: Saken ble tatt til orientering

Sak 23/16 Møteplan 2016 - flytting av møte avtalt til 15. november 
På grunn av overlappende møte for leder og nestleder i internasjonal adm. gruppe ble det forslått 
å flytte møtet avtalt til 15. november til fredag 18. november. 
Konklusjon: Neste møte i gruppa fastsettes til fredag 18. november fra 10:00 - 13:00 i AFK i 
Oslo.

Sak 24/16 Runden rundt - gjensidig orientering om hva er på gang i fylkeskommunene
Konklusjon: Saken ble utsatt til neste møte. 
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