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REFERAT 

MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE TIRSDAG 16. FEBRUAR 2021 

 

Dato / sted: Tirsdag 16. februar 2021 på Teams - med start kl. 12:00 

Til stede: 

 

Gørill Brodahl, Espen Holtan og Verena Hackman (Viken), Lars Haukvik 

(Vestfold og Telemark), Erik Hagen (Innlandet), Bjarne Johannessen (Oslo), 

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

Forfall: Vibeke Jakobsen (Vestfold og Telemark) 

Kopi: 

 

ØS sekretariat  

Møteleder  

Referent: 

Gørill Brodahl 

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758 

Vår dato: 25.02.20 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2021/2 

 

SAKSLISTE  

Leder av gruppa, Gørill Brodahl, ønsket alle velkommen til møtet og introduserte ny medarbeider i 

internasjonal seksjon i Viken – Verena Hackman. Verena kommer fra Forskningsrådet og har også 

tidligere erfaring fra arbeidet med Interreg (transnasjonale programmer). Hun inngår i prosjekt-

teamet i internasjonal seksjon fra 1. februar 2021.  

 

Sak 06/21 Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 12.01.21 

Det var ingen merknader til innkalling og protokoll. Konklusjon: Godkjent 

Sak 07/21 Planlegging for neste møte i Østlandssamarbeidets Europaforum  

Gruppas leder Gørill Brodahl innledet til saken. Det ble påpekt at korona-situasjonen i Norge 

fortsatt er uoversiktlig og at det er krevende å planlegge for fysiske møter i vår. De nye 

omstendighetene med muterte virus gjør situasjonen vanskeligere, og det er utfordrende å legge ned 

et stort arbeid i planlegging av fysisk møte dersom dette allikevel må avlyses/utsettes til høsten. Ann 

Irene Sæternes orienterte fra dialogen med politisk ledelse 15. januar. Denne var før situasjonen i 

Nordre Follo og utfordringer med muterte virus. Internasjonal gruppe bad om at vurdering av fysisk 

eller digitalt møte igjen ble tatt opp med politisk ledelse i lys av endrede omstendigheter.  
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Gruppa var fornøyd med forslag til program for workshopen inkl. forslag til innledere. Dette ble sett 

på som et godt utgangspunkt for videre planlegging av et fysisk møte. Dersom det blir et digitalt 

møte i vår, vil programmet kunne kjøres i høstmøtet i oktober isteden. Gruppas medlemmer 

anbefaler at et evt. digitalt møte i april gjennomføres fredag 30.4. Et opplegg på 2/2,5 timer i form av 

et webinar er da anbefalt – 10:00 – 12:00/12:30. Fra OREs side er de åpne for å holde sitt styremøte 

i etterkant av møte i Europaforum. Astrid Bjerke fremmet ønske om å invitere styremedlemmer i 

ORE til å delta på webinaret, dersom det blir den endelige anbefalingen. Gruppa hadde ingen 

merknader til dette. 

 

Dersom den planlagte workshopen flyttes til høsten, må dato for møtet utvides til 14. og 15.10. Her 

ble det fra Ann Irene Sæternes påpekt at mange arrangement og konferanser nå flyttes til høsten og 

at det kan blir krevende å få kabalen til å gå opp. Oktober vil være den måneden som er mest utsatt i 

så måte, både for årsmøter og generalforsamlinger og med European Week of Cities and Regions.  

 

Tema for et mulig webinar 30.4 ble anbefalt å være politikkpåvirkning og lobbyarbeid. Innledere fra 

workshop-programmet kan inviteres – Ulf Sverdrup og Gloria Vitaly. Gunn Marit Helgesens rolle i 

Europarådet (i regi av KS) ble også nevnt. Et digitalt møte åpner også for å kunne invitere eksterne 

innledere fra land utenfor Norge. Her ble det nevnt medlemmer i EUs regionkomite, CPMR, AER 

eller EuroCities. Også egne krefter i fylkeskommunene er aktuelle bidragsytere. 

 

Den planlagte konferansen om Europas framtid, under det portugisiske formannskapet i EU i vår, ble 

også trukket fram. Det bør sjekkes ut hva denne går ut på og om det er noe vi kan koble opp.  

 

Konklusjon: Ann Irene Sæternes tar kontakt med politisk ledelse for en ny runde om planlegging av fysisk 

eller digitalt møte i vår og melder tilbake til gruppa. Basert på programutkast og diskusjon i møtet jobber 

sekretariatet videre med opplegg etter den modell som anbefales av politisk ledelse. Internasjonal gruppe 

kobles inn via epost og sender innspill og tilbakemeldinger digitalt. Neste møte i gruppa avholdes i 

utgangspunktet i henhold til møteplan for 2021 (jfr. sak 09/21).  

Sak 08/21 Dialog-møter med adm gruppe for næring og kompetanse og samferdsel samt 

europeisk samarbeid som tema på møter i fagpolitiske utvalg  

Ann Irene Sæternes innledet kort til saken. Gruppas medlemmer gav gode tilbakemeldinger på det  

som er gjort til nå. Den tematiske tilnærmingen til hvert av de fagpolitiske utvalgenes møter er  

positiv. Astrid Bjerke tilbød OREs bistand til å levere policy notater til forberedelse til møter og  

prosesser i Østlandssamarbeidet. Dette vil være relevant både for Europaforum og de fagpolitiske  

utvalgene.  

 

Erik Hagen viste til den nylig vedtatte mål og handlingsplanen for det internasjonale arbeidet i 

Innlandet. Alle fagavdelingene er med og har formulert sine egne mål og ansvarsområder. 

Internasjonale medarbeidere i fylkeskommunen skal ha en koordinatorrolle og støttefunksjon. Her 

ble det fra andre i møtet påpekt at en også må ha en pådriverfunksjon. Det vil fortsatt være krevende 

å ha tilstrekkelig fokus på mulighetene i det internasjonal samarbeidet i det daglige arbeidet i 

fylkeskommunene.  

 

Internasjonal gruppe ser som en viktig del av sin rolle å bidra til at de ulike gruppene og utvalgene i  

Østlandssamarbeidet blir gode på Europa og at gruppa synliggjør de mulighetene som finnes.  
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Herunder trekke fram virkemidlene som er tilgjengelige samt å bidra i det interessepolitiske arbeidet.  

Dvs. bidrag til både politikkpåvirkning og prosjektutvikling.  

 

Mulig dato for felles møte med adm. gruppe for samferdsel – jfr. notat i saksunderlaget til møtet –  

ble tatt opp. Uke 11 kan være en mulighet. Sekretariatet følger opp for å prøve å finne et felles  

tidspunkt for medlemmene i de to gruppene. Av oppkommende saker på samferdselsområdet er  

høringen på TEN-T forordningene med frist 5. mai på bordet.  

 

Det ble gitt en kort informasjon om rammer og hvordan prosessen med behandling av en slik 

høring i Østlandssamarbeidet gjøres. Ann Irene Sæternes understreket at det legges til grunn  

at høringer behandles politisk før de sendes. I dette tilfelles vil det være fagpolitisk utvalg for  

samferdsel som behandler saken. De har møte 19. april. En prosessplan vil bli utarbeidet for saken og  

forankring i fylkeskommunene er selvsagt grunnleggende.  

 

Bjarne Johannessen påpekte at det er viktig å unngå dobbeltarbeid i forbindelse med høringer. Dette  

ble støttet av øvrige medlemmer i gruppa.   

 

Konklusjon: Internasjonal gruppe er fornøyd med arbeidet så langt for å koble det europapolitiske  

arbeidet bedre på de prioriterte fagområdene i Østlandssamarbeidet. Et møte mellom adm.  

samferdselsgruppe og internasjonal gruppe forsøkes gjennomført i uke 11. Mulig input i form av policy 

notater fra ORE legges inn i videre arbeid både inn mot fagpolitiske utvalg og europapolitisk forum.  

Sak 09/21 Revidert møteplan for 2021 

Det var ingen merknader til revidert møteplan for internasjonal gruppe. Gruppas medlemmer ser det 

som positivt å fortsette med å ha ett møte ute i en av medlemsregionene – på omgang. Det bør her 

legges til rette for deltakelse både fra medlemmer og vara-medlemmer.  

 

Med hensyn til diskusjon under sak 07/21 er det to opsjoner for møtene i Europaforum – avhengig av 

når det fysiske møtet blir. Alternativene er:  

• 29. – 30. april v/fysisk møte eller fredag 30. april om det blir digitalt 

• 15. oktober om det blir WS i april og 14. – 15. oktober dersom WS flyttes til høsten.  

 

Konklusjon: Møteplan for internasjonal gruppe for 2021 ble godkjent. Datoer for møte i Europaforum 

oppdateres etter møte med politisk ledelse.  

Sak 10/21 Orienteringer 

Ann Irene Sæternes orienterte kort fra sekretariatet om følgende saker: 

Schleswig-Holstein samarbeidet – brev fra Europaministeren om utsettelse av kommisjonsmøte til 

høsten. Mulig adm. møte i forlengelsen av internasjonal gruppes møte i april 

Høring ØS 2030 strategi - vedtak i representantskapet 5. mars og høring fra 8. mars med frist 30.  

april. Administrasjonsutvalget oppfordrer fylkeskommunene/Oslo til å inkludere sine ungdomsråd i 

høringen.   

Webinar 25. februar – informasjon utsendt - oppfordring til å melde seg på  

Ny medarbeider i sekretariatet med ansvar for kommunikasjon – Kristian Sing-Nergård starter i 

jobben 15 mars.  
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Erik Hagen orienterte fra Innlandet fylkeskommunes behandling av mål og handlingsprogram for 

internasjonalt samarbeid. Det er enighet om å ikke forlenge samarbeidsavtalen med Schleswig-

Holstein, men heller samarbeide prosjektrettet der det er aktuelt og relevant. Deltakelse i 

BSSSC/Østersjø-samarbeidet gjøres via Østlandssamarbeidet.  

Gørill Brodahl viste til pågående strategiarbeid med ny internasjonal strategi. Viken foretar nå også 

en gjennomgang/evaluering av deltakelse i ulike internasjonale organisasjoner med medlemsavgift (fra 

de tre tidligere fylkeskommunene). Det er utviklet kriterier for anbefaling om hvilke organisasjoner 

Viken bør prioritere deltakelse i framover. BSSSC ses på som en del av samarbeidet i 

Østlandssamarbeidet (ØS). Fylkesordfører i Viken er ØS sin representant i styret. Med referanse til 

Schleswig-Holstein vil det vil bli en egen sak om håndtering vennskapsavtaler. Også her vil en se på 

kriterier.  

Bjarne Johannessen understreket at Oslo ikke prioriterer Schleswig-Holstein-avtalen og at de 

samarbeider i andre nettverk/arenaer og prosjekter med delstaten.  

Lars Haukvik informerte om at Vestfold og Telemark fylkeskommune ser både Schleswig-Holstein 

avtalen og BSSSC som en del av felles innsats gjennom Østlandssamarbeidet. Kåre Pettersen 

(fylkespolitiker) er vara for Roger Ryberg i BSSSC og deltar på de digitale møtene.  

Astrid Bjerke (ORE) informerte om styreleders endring av yrkesstatus fra fulltidspolitiker til en 

administrativ stilling. Hva dette vil bety vil en komme tilbake til.  

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.  

 

Det var ingen saker under eventuelt 

 

Møtet ble avsluttet 13:25 


