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REFERAT 

MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE TIRSDAG 26. OKTOBER 2021 

 

Dato / sted: Tirsdag 26. oktober 2021 kl. 12:00 – 14:00 – Galleri Oslo møterom 275 

Til stede: 

 

Gørill Brodahl (Viken), Turid Wulff-Knutsen (Innlandet) Lars Haukvik 

(Vestfold og Telemark), Jon Petter Arntzen (til kl. 13:00), Kristian Singh-

Nergård og Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat)  

Forfall: 

 

Erik Hagen (Innlandet), Espen Holtan (Viken), Bjarne Johannessen (Oslo), 

Vibeke Jakobsen (Vestfold og Telemark) 

 

Kopi: 

 

Gunnar Selvik og Astrid Bjerke (ORE) 

Møteleder  

Referent: 

Gørill Brodahl 

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758 

Vår dato: 28.10.21 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2021/7 

 

SAKSLISTE  

Velkommen ved leder i gruppa Gørill Brodahl. Som følge av stort forfall ble det foreslått at avtalen 

med innleder fra Innovasjon Norge utsettes til neste møte eller at det settes opp som et eget 

tematisk møte via teams i løpet av november. Innleder ble så orientert via epost.  

 

Sak 26/21 Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 24.08.21  

Det var ingen merknader til innkallingen. Konklusjon: Godkjent 

Det var ingen merknader til referat fra møtet i august. Til saken om fylkeskommunenes bruk av 

Google translate ble det vist til et nokså graverende eksempel hentet fra Vikens hjemmesider i 

engelsk oversettelse. Gruppas medlemmer informerte om at de har tatt saken opp med sine 

kommunikasjonsavdelinger etter møtet 24. august, men at det har vært vanskelig å få fram budskapet. 

Østlandssamarbeidets sekretariat ble bedt om å forfølge saken inn mot kommunikasjonssjefene i sin 

etablerte dialog med disse. Bruk av eksempler – som den som ble vist til i dette møtet – kan være 

nyttig å vise fram for å få satt søkelys på saken. Kristian Singh-Nergård noterte anbefalingen fra 

gruppa og følger opp.  

Konklusjon: Referat fra møtet 28.08 ble godkjent. Kommunikasjonsrådgiver i Østlandssamarbeidets 

sekretariat følger opp saken om bruk av Google translate i sin dialog med kommunikasjonsavdelingen i 

fylkeskommunene.  
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Sak 27/21 Gjennomgang, evaluering og oppfølging etter møte i 

Østlandssamarbeidets Europaforum 30. september og 1. oktober 2021  

Det ble gjennomført en runde rundt for refleksjoner og tilbakemelding etter samlingen.  

Medlemmene i gruppa var enige om at opplegget fungerte og at det var bra både faglig og sosialt.  

Deltakerne var aktive både i plenumsdiskusjon og under gruppearbeidene. Det var tydelig i flere av 

gruppene at noen var mer erfarne enn andre, men rundene synes å gi økt kunnskap og informasjon 

for å løfte hele forumet. Tilbakemeldingene fra deltakerne selv har vært positive. Det er ytterligere 

behov for opplegg/tilbud for å øke kunnskapen og få mer dybdeinformasjon om relevante tema.  

 

Punktene/innspillene som er oppsummert fra gruppearbeidene (jfr. saksframleggets vedlegg 2) 

anbefales brukt som en form for meny for videre planlegging av møter i forumet og andre aktiviteter 

for å øke kunnskapen blant medlemmene om det europapolitiske arbeidet. Gruppa trakk fram noen 

tema som ble mye nevnt og som vil være viktig framover. Herunder klima, grønn omstilling – 

Europas grønne giv, taxonomi og Fit for 55. Også Europa koblet til utdanning og fk som skoleeiere 

ble nevnt sammen med demokrati og medvirkning – herunder også ungdomsmedvirkning.  

 

Ett av forslagene som ble fremmet under samlingen var ønske om en studietur til Brussel for 

forumets medlemmer tidlig i 2022. Sekretariatet har sammen med deltakerne fra ORE utarbeidet en 

skisse til en slik tur. Skissen ble omfordelt i møtet og diskutert. Det var tilslutning til rammene og 

internasjonal gruppe foreslo å forskyve tidspunktet til mars. Skissen har vært innom politisk ledelse 

til kommentar før møtet i internasjonal gruppe. Opplegget gjennomføres som et tillegg til møtene i 

forumet i 2022 og legges til rette for de som ønsker å delta.  

 

Et annet forslag var Europadager på Østlandet. Innlandet fylkeskommune informerte om at de jobber 

med tanke på et slikt arrangement. Dette kan utvikles som aktiviteter i hver av fylkeskommunene, 

men som kobles sammen og der en kan invitere og delta på tvers. Saken holdes varm og sees 

nærmere på i neste møte.  

 

Informasjon, kompetanseutvikling og formidling ble diskutert. Hvordan lage gode felles opplegg for å  

gi medlemmene i forumet bedre og mer tilrettelagt informasjon samt mulighet til dybdeinformasjon  

på aktuelle/relevante temaer? Ulike ideer ble lansert og sekretariatet ble bedt om å jobbe videre med  

nærmere beskrivelse av noen av disse. Økt bruk av digitale plattformer som teams ble anbefalt.  

Korte, konkrete og poengterte informasjons-events der alle som har anledning kan koble seg opp og  

lytte til/delta i. Det ble også lagt vekt på at en kan invitere hverandre til egne events (fysiske og  

digitale) for å dele informasjon og kunnskap.  

 

Konklusjon: Samlingen på Lillehammer ble vellykket både faglig og sosialt. Alle innspill som kom i  

gruppearbeidet utgjør en bruttoliste som kan brukes for å forberede samlinger i 2022 og for andre  

informasjons- og kompetansehevende tiltak inn mot forumets medlemmer. Sekretariatet ser  

nærmere på ideene lansert i møtet. Studietur til Brussel foreslås til mars måned og det må legges stor vekt  

på gode innledere som kan formidle budskapet på en direkte og klar måte. Sekretariatet jobber videre med  

konkret forslag sammen med ORE.  
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Sak 28/21 Interreg 2021 – 2027 – status for programmene og arbeid inn mot 

kuttene i statsbudsjettet for 2022 

Gruppas medlemmer hadde en runde om betydningen av Interreg og de initiativ som gjøres inn mot  

budsjettforhandlingene for 2022. Det er mange som løfter saken og budskapet er tydelig og klart fra  

alle. Ann Irene Sæternes viste til løpende og god dialog med KS for å understøtte deres arbeid med  

saken. KS tar opp Interreg som en av mange saker som er viktig for kommunesektoren inn mot  

statsbudsjettet for 2022.  

 

Østlandssamarbeidet har sendt brev til KMD med kopi til UD og Finansdepartementet, og følger opp 

i dialog med representantskapets leder. ØS kan i denne sammenheng fronte Interreg uten å måtte 

koble den/pakke den inn sammen med andre tema. At vi nå igjen har en kobling mellom leder i KS og 

Østlandssamarbeidet ble sett på som positivt (Gunn Marit Helgesen som er nestleder i Europaforum 

og medlem av Representantskapet). Ann Irene Sæternes orienterte også om at betydningen av 

Interreg ble løftet fram på et møte der mange fagdepartement deltok 15.10 (interdepartemental 

gruppe for Norges formannskap i Østersjørådet). Her ble alle departementene utfordret med 

hensyn til å støtte opp om Interreg framover da mange av de temaene de jobber med også er en del 

av disse programmenes innsatsområder. UD bekreftet at de er på ballen og har dialog med KMD.  

 

Gruppas medlemmer var også opptatt av det langsiktige og at vi må ha en strategi for å følge Interreg  

framover slik at vi ikke havner i samme situasjon i 2023, 2024 osv. Det ble uttrykt ønske om at  

Østlandssamarbeidet fortsetter å engasjere seg og at vi jobber felles med saken på vegne av  

fylkeskommunene. Dialog med de andre fylkeskommunene/landsdelene og KS er viktig for å ha fullt 

trøkk og felles front i arbeidet. Saken kommer opp på møte i internasjonalt fylkesnettverk i Bergen 

16. og 17. november.  

 

Konklusjon: Oppfølging av saken etter samlingen på Lillehammer ble tatt til orientering. Det var full 

tilslutning fra deltakerne i møtet til videre oppfølging og koordinering av arbeidet for å sikre Interreg-

finansiering i 2022 og videre framover. Ny Regjering kan også bety en åpning for å jobbe mot økte 

bevilgninger til Interreg i budsjettene framover.  

 

Sak 29/21 Møteplan 2022  

Forslag til møteplan for 2022 ble i all hovedsak godkjent. Møtet foreslått til 10. mai flyttes til tirsdag  

3. mai. Møteplan for Europaforums samlinger i 2022 ble også anbefalt, men datoene må sjekkes mot  

vedtatte møteplaner for fylkesting/fylkesutvalg før de bekreftes endelig.  

Ann Irene Sæternes orienterte om at det foreslås kun to fysiske møter for Representantskapet i  

2022 – 1 april og 27.-28. oktober. Eventuelt ytterligere møter vil bli avholdt digitalt. Møteplanen skal  

vedtas på møtet 4. november på Kongsvinger.  

Fysisk eller digitalt møte avtales fra gang til gang. Møtet i august er foreslått som todagersmøte fysisk  

i en av fylkeskommunene. Hvor avklares på neste møte.  

Konklusjon: Møteplan for 2022 godkjennes med en justering av dato for mai-møtet. Forslag til  

møtedatoer for Europaforums samlinger kryssjekkes med fylkeskommunenes møteplaner for 2022.  

 



 

4 
 

ostsam.no 

02.11.2021 
Sak 30/21 Runde rundt om høsten 2021 konferanser og årsmøter  

▪ BSSSC  7. og 8. oktober  

▪ EWRC 11. – 14. oktober 

▪ CPMR 13. og 14. oktober 

▪ AER 28. – 29. oktober 

▪ EuroCities 3. – 5. november 

▪ Nordsjøkonferansen 23 – 25. november 

Det ble foretatt en kort runde rundt avholdte og kommende konferanser i høst. Resolusjon fra 

BSSSC årskonferanse 2021 vil bli distribuert til aktuelle mottakere.  

Det ble gitt en kort tilbakemelding fra generalforsamling i CPMR, som var heldigital. Bl.a. ble det vist 

til innlegg fra leder av REGI-komiteen i Europaparlamentet, som presenterte deres forslag overfor 

EU-kommisjonen om et eget regional klimafond.  

Innlandet fylkeskommune deltar politisk og administrativt på AERs generalforsamling i Strasbourg. 

Andre medlemsfylker deltar via video-lenke i og med at dette er et hybrid-arrangement.  

Viken og Vestfold og Telemark deltar på Nordsjøkonferansen i Brügge i november. Denne 

konferansen er kun fysisk, men årsmøtet i Nordsjøkommisjonen vil bli streamet.  

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering.  

 

Det var ingen saker under eventuelt.  

Møtet ble avrundet kl. 14:00 


