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REFERAT 

MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE TIRSDAG 13. APRIL 2021 

 

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

Til stede: 

 

Gørill Brodahl og Espen Holtan (Viken), Erik Hagen (Innlandet), Bjarne 

Johannessen (Oslo), Astrid Bjerke (ORE) på første del av møtet samt Kristian 

Singh-Nergård og Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat)  

 

Forfall: 

Gjest: 

 

Vibeke Jakobsen og Lars Haukvik (Vestfold og Telemark) 

Morten Stemre (ØS sekretariat) i forbindelse med sak 13/21 

Kopi: 

 

Jon Petter Arntzen (ØS sekretariat) og Gunnar Selvik (ORE) 

Møteleder  

Referent: 

Gørill Brodahl 

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758 

Vår dato: 20.04.21 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2021/3 

 

SAKSLISTE  

Leder av gruppa, Gørill Brodahl, ønsket alle velkommen til møtet. Ny medarbeider i sekretariatet i 

Østlandssamarbeidet, Kristian Singh-Nergård, ble ønsket velkommen og det ble gjennomført en 

presentasjonsrunde for å introdusere medlemmene i gruppa.  

Sak 11/21 Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 16.02.21 

Det var ingen merknader til innkallingen. Konklusjon: Innkallingen ble godkjent 

Det var ingen ytterligere merknader til referat fra møtet i februar. Konklusjon: Referatet ble godkjent 

Sak 12/21 Gjennomgang og detaljplanlegging for neste møte i Østlandssamarbeidets 

Europaforum 30. april 2021  

Gørill Brodahl innledet til diskusjon. Hun la vekt på tidsbruken og at opplegget vi har skissert har en 

stram tidsramme. Det vil være viktig å gi presis informasjon og bestilling til alle innledere. I tillegg vil 

møteledelsen være helt sentral for å kunne holde rammene.  

Ann Irene Sæternes orienterte om status for på melding (godkjenning) av møtet 30.4. 20 politikere 

har sendt godkjenning. Noen ha foreløpig godkjent. Deltakelse fra alle de tre fylkeskommunene. Oslo 

melder tilbake hvem som deltar når det nærmer seg.  
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Gruppas medlemmer var enige i hoved fokus for møtet samt tematisk innretninger på de ulike 

innleggene. Eksterne innledere bør gis 15 minutter hver slik at det blir nok tid til spørsmål eller 

bemerkninger fra forumets medlemmer. Fakta-ark vil bli sendt ut på forhånd med beskrivelse av de 

tre organisasjonene som er invitert til bok 1. Innlederne bør ikke bruke mye tid på å informere om 

organisasjonene, men fokusere på hvordan de jobber interessepolitisk og lobber inn mot EUs 

institusjoner samt hva de har lykkes med og nytten for medlemsregionene. Konkrete eksempler bør 

etterspørres og forslag om fordeling av tematisk fokus knyttet opp mot Østlandssamarbeidets 

politiske innsatsområder er fint.  

Internasjonal gruppe anbefaler at hele bolk 1 gjøres på engelsk og at dersom alle tre kan være med på 

hele bolken bør spørsmål og innspill fra forumets medlemmer tas til slutt. Det vil også gi bedre 

kontroll med tidsbruken. Ann Irene Sæternes sjekker dette nærmere med innlederne. Dersom en må 

hoppe ut etter sitt innlegg – åpnes det for korte spørsmål direkte etter innlegget.  

Bruk av lysark vurderes og bør styres i retning av at en ikke har for mange i forhold til tid tilgjengelig. 

Det er viktig at det teknisk fungerer godt og at alle presentasjoner sendes til sekretariatet på forhånd 

og at opplasting styres derfra. For de korte innleggene i bolk 2 bør det anbefales max 3 lysark.  

Medlemmene i internasjonal gruppe må bidra med informasjon og bistand til egne politikere – eller 

sikre at de har bistand fra fagfolk i egen fylkeskommune. Det er her også viktig at medlemmene i 

gruppa bidrar til at de forberedte innleggene holder seg mest mulig til tidsrammen på 5 minutter. 

Ann Irene Sæternes bistår politisk ledelse i forkant med forberedelse av møteledelse og innlegg 

underveis. Tittelen i programmet for bolk to med innlegg sees nærmere på for å sikre at den ikke blir 

for bredt anlagt i forhold til den tiden hver innleder har fått tildelt. Se på hva som er forumets rolle 

og rammer og foreslå en liten oppstramming. Endelig program sirkuleres til gruppas medlemmer for 

en kort tilbakemelding i løpet av uke. Underlag sendes etter planen ut til hele forumet 20. april.  

Konklusjon: Det jobbes videre med programmet slik det foreligger. Informasjon og konkrete bestillinger 

sendes ut til alle innlederne fra sekretariatet v/Ann Irene Sæternes. Internasjonal gruppe følger opp sine 

politikere. Oslo kommune melder tilbake så snart som mulig om hvem som holder innlegg fra deres side. 

Tema er OK. Ann Irene Sæternes følger opp overfor politisk ledelse og sekretariatet avtaler tekniske møter 

med alle innlederne for å sikre god og problemfri gjennomføring.  

Sak 13/21 Kobling mellom europapolitisk arbeid og politikkområdene samferdsel og 

næring og kompetanse - status.  

Ann Irene Sæternes orienterte om status for arbeidet med samferdsel. Felles møte mellom adm 

samferdselsgruppe og internasjonal gruppe er fortsatt planlagt, men noe utsatt pga. 

oppmerksomheten som nå kreves inn mot Nasjonal Transportplan. Østlandssamarbeidet jobber 

aktivt sammen inn mot nasjonale myndigheter her og høring i Stortinget i dag. Vi kommer tilbake 

med forslag til dato og tidspunkt. Koordineres med de to gruppenes ledere.  

Vider orienterte Ann Irene Sæternes om arbeidet med å svare ut EU-kommisjonens høring 

vedrørende retningslinjene for TEN-T. Det er en ad hoc arbeidsgruppe etablert og alle 

fylkeskommunene og Oslo har ønsket å gi en felles uttalelse i saken. Høringsfrist er 5. mai. Ett policy 

papir er utarbeidet og skal behandles politisk i fagpolitisk utvalg for samferdsel 19. april. Policy 

papiret vil danne grunnlag for utfylling av spørreskjema i høringen og i tillegg inngå som en del av 

besvarelsen. Samme underlag vil bli sendt til Samferdselsdepartementet som innspill til det norske 

høringssvaret. Her er fristen 23. april.  

Ann Irene Sæternes følger dialogen i arbeidsgruppa for grønn og smart mobilitet for å kunne fange 

opp element som kan være aktuelle for europapolitisk samarbeid og prosjekter.  

 



 

3 
 

ostsam.no 

20.04.2021 
 

Morten Stemre, rådgiver næring og kompetanse i Østlandssamarbeidets sekretariat, orienterte 

gruppas medlemmer om prosessene for å finne fram til tema/områder for felles samarbeid innenfor 

politikkområdet næring og kompetanse. Arbeidet har tatt noe tid, bl.a. som følge av pandemien og at 

en ikke har kunnet møtes fysisk for drøftinger og workshops. Fagpolitisk utvalg har pekt ut to 

hovedprioriteringer:   

• Verdiskaping gjennom grønn omstilling 

• Inkluderende og arbeidslivsrettet kompetanse 

 

I den administrative og politiske prosessen så langt er følgende tema identifisert som mulige 

samarbeidsområder. Temaene ligger på ulikt nivå og det jobbes nå med en nærmere identifisering a 

mulige felles innfallsvinkler.  

• FoUI/Smart spesialisering o.l.  

• Klynger/Innovasjonsdistrikt o.l.  

• Sirkulærøkonomi  

• Reiseliv  

• Regionale kompetansebehov og kompetanseutvikling  

• Utenforskap og inkludering  

• Livslang læring  

Fagskolesamarbeidet er videreført fra det tidligere fagpolitiske utvalget for utdanning og det arbeides 

nå med revisjon av felles fagskolestrategi.  

 

Sekretariatet gjennomfører for tiden et kartleggingsarbeid koblet til de ovenfornevnte temaene med 

digitale dialogmøter med ulike fagmedarbeidere i fylkeskommunene/Oslo. Neste møte i adm. gruppe 

for næring og kompetanse er 28. april og her vil resultater fra kartleggingen bli drøftet videre.  

Fagpolitisk utvalg hadde europapolitiske tema på dagsorden i sitt møte i februar (Brexit og nye EU-

programmer). Spørsmål relatert til europeisk samarbeid inngår også i kartleggingen/dialogmøtene 

som nå pågår. Morten Stemre understreket at den pågående prosessen både skal bidra til bedre 

forankring av politikkområdet i fylkeskommunene og til å komme fram til innsatsområder hvor 

samarbeid i landsdelen kan ha merverdi.  

Medlemmene i gruppa takket for orienteringen og pekte på post korona som et område med mange 

ulike utfordringer og innfallsvinkler av felles interesse der samarbeid kan gi merverdi. Morten Stemre 

bekreftet at dette være et aktuelt tema å ta opp i fagpolitisk utvalg til høsten. Neste møte, som er 

21. mai, kommer litt for tidlig. Dialogmøte mellom adm. gruppe for næring og kompetanse og 

internasjonal gruppe vil vi komme tilbake til når prosessen er kommet litt lengre.  

Erik Hagen informerte om et pågående prosjekt innenfor ESPON-programmet der sirkulær økonomi 

er i fokus. https://www.espon.eu/circular-economy 

Espen Holtan viste til en artikkel i Le Monde om at Norge har brukt opp sine tilgjengelige ressurser  

https://www.lmd.no/2021/04/etter-pandemien/ 

Konklusjon: Internasjonal gruppe takket for oppdatering på politikkområdet samferdsel og for orientering 

om arbeidet på politikkområde næring og kompetanse. Gruppa tok saken til orientering.  

Sak 14/21 Orienteringer 

• Sekretariatet i Østlandssamarbeidet  

Ann Irene Sæternes orienterte gruppa om status for programarbeidet med nytt Interreg 

Østersjøprogram. Innhold og retning er snart klart, og vi kan starte å promovere mulighetene i  

https://www.espon.eu/circular-economy
https://www.lmd.no/2021/04/etter-pandemien/
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programmet med tanke på å få norske aktører inn i partnerskap og prosjektutvikling i god tid før 

første utlysning kommer mot slutten av 2021. Programmet legger stor vekt på å øke deltakelsen fra 

regionale og lokale myndigheter i prosjektene. Programmet ser ut til å få et budsjett på litt i 

underkant av 250 mill euro. Norge har bevilget 5 mill euro til programmet.  

Konklusjon: Gruppas medlemmer takket for oppdateringen 

 

• Runde rundt – Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken 

Det ble gjennomført en kort runde om fylkeskommunenes tanker rundt utlysning av midler fra 

Forskningsrådet og IN til etablering av regionale EU-nettverk koblet til Horisont Europa. Innlandet 

fylkeskommune ønsker å ta en mer aktiv rolle i dette og Erik Hagen viste til oppbemanning i mai/juni 

som vil gi økt kapasitet til dette. For tiden holder Forskningsrådets regionale kontakt i saken.  

Gørill Brodahl informerte om at Viken ikke ønsker å engasjere seg i generelle mobiliseringsnettverk, 

men bruke ressursene mer direkte og målrettet. Spissede tematiske nettverk er mer interessante. 

Viken har nå to medarbeidere som jobber mot Horisont Europa. Nøkkelen er hvordan en ønsker å 

bruke ressursene. 

Bjarne Johannessen informerte om at Oslo har samme tilnærming som Viken. De ser ikke behov for 

bredt anlagte nettverk. De jobber direkte mot konkrete utlysninger og bygger egen kompetanse for 

å få fram søknader. Oslo kommune har nå to ansatte som jobber med Horisont Europa. Oslo ser 

heller ikke behov for at regionale organisasjoner de er medlemmer av (OR, ORE og ØS) deltar i 

denne type nettverk.  

Det synes å være noe ulike forutsetninger mellom fylkeskommunene her og derfor vil de også ha ulik 

tilnærming til mobiliseringsarbeidet.   

Konklusjon: Saken ble tatt til gjensidig orientering  

 

Erik Hagen informerte om at det i forbindelse med høringsrunden på det nye Interreg Sverige-Norge 

programmet har kommet inn 160 innspill. Dette viser at programmet har stor interesse og det er 

positivt.  

 

  Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 

Møtet ble avsluttet 13:25  


