
 

1 
 

ostsam.no 

26.01.2022 
 

REFERAT 

MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE TIRSDAG 18. JANUAR 2022 

 

Dato / sted: Tirsdag 18. januar 2022 kl. 12:00 – 15:00 – Galleri Oslo møterom 275 

Til stede: 

 

Rune Bakkevoll (Viken), Turid Wulff-Knutsen (Innlandet), Bjarne Johannessen 

(Oslo), Kristian Singh-Nergård og Ann Irene Sæternes (ØS sekretariat)  

Forfall: 

 

Gjester:  

 

Gørill Brodahl (Viken) – møtte med vara. Lars Haukvik (Vestfold og 

Telemark) 

Eivind Lorentzen, NFD og Roger Martinsen, IN 

Kopi: 

 

ORE og ØS sekretariat 

Møteleder  

Referent: 

Ann Irene Sæternes 

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758 

Vår dato: 21.01.22 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2022/1 

 

SAKSLISTE  

Ann Irene Sæternes ønsket velkommen til møtet og informerte om at leder Gørill Brodahl hadde 

meldt sykdomsforfall. I og med at gruppa ikke har en nestleder ble det enighet om at Ann Irene 

Sæternes ledet møtet denne gangen.  

 

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 26.10.21 

Det var ingen merknader til innkalling. Konklusjon: Godkjent 

Det var ingen merknader til referat fra møte i oktober 2021. Konklusjon: Godkjent  

 

Sak 02/22 Gjensidige orienteringer – hva skjer i fylkeskommunene  

Innlandet: Turid Wulff Knutsen oppdaterte gruppa om pågående arbeid for å gjennomføre  

folkeavstemming om evt. deling av Innlandet fylkeskommune. Det er laget en informasjonskampanje 

 med sju video-snutter om hva fylkeskommunen arbeider med. For å få fram det internasjonale  

samarbeidet er det nå i tillegg produsert en om Phusicos-prosjektet. Folkeavstemmingen vil foregå  

digitalt 10 – 17.02 og er rådgivende. Mye diskusjon pga kun digital løsning. Pandemien og presset på  

kommunene gjorde det umulig å ha fysisk oppmøte. Eldre vil få hjelp i sin kommune.  

Videre orienterte Turid om arbeid med søknad til Forskningsrådet i samarbeid med SINTEF.  

Prosjektet skal følge opp arbeidet i Phusicos-prosjektet. Også NGI er interessert i å ha med  

fylkeskommunen i et prosjekt på samme tematikk. Innlandet vil prøve å bli en av 75 klima- 

tilpasningsregioner i Horisont Europa.  
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Til sist ble det informert om arbeidet med World Expression Forum som skal gjennomføres på  

Lillehammer i mai – i forkant av årets Litteraturfestival. Det vurderes å søke midler i Erasmus+.  

Lillehammer ønsker å bli det nye «Davos» for ytringsfrihet.  

 

Oslo: Bjarne Johannessen informerte, som en oppfølging av Innlandets orientering, om at også Oslo  

er en friby for forfattere og at de har ambisjoner om å utvikle et prosjekt med fokus på  

menneskerettigheter.  

Oslo jobber med en søknad om å bli en av de 100 klimanøytrale byene innen Horisont Europa. Noe  

av utfordringen er å vurdere hva som blir kapasitetsbehovet for oppfølging dersom en blir valgt ut.  

Når en opp i søknaden gir dette god tilgang til Horisont Europa. Oslo har i dag to personer som  

jobber fulltid med Horisont – herunder ansvar for prosjektet Move 21, som er finansiert av  

programmet. Bjarne framhevet også at Oslo ikke benytter begrepet «klimanøytral», men har andre  

liknende begrep. Søknaden er koblet til miljøhovedstadsarbeidet og til Oslos engasjement i C40- 

nettverket.  

Oslo har formannskapet i STRING-samarbeidet til juni 2023 v/byrådssekretær Vegar Andersen ved  

byrådsleders avdeling.  

 

Viken: Rune Bakkevoll informerte kort om diskusjonen rundt oppløsing av Viken. Fylkestinget skal  

behandle saken 23. -24. februar. Møte i Viken Ap 5. februar blir viktig. Mye fokus i mediene.  

Etter endringer i fylkesrådet - som følge av Stortingsvalget og ny regjering – er det mer fokus på det  

internasjonale arbeidet. Saken til fylkestinget om prioritering av medlemskap i ulike organisasjoner er  

trukket og behandlingen av internasjonal strategi vil trolig skje i mars. To medarbeidere i  

internasjonal seksjon har sagt opp og går til nye jobber – Trond Myrland til Bærum kommune og  

Verena Hackman tilbake til forskningsrådet. Begge jobbet mye med Horisont-søknader.  

Viken er med i en større CEF-søknad om hydrogen sammen med Oslo. Søknaden er utviklet  

innenfor STRING-samarbeidet og de norske regionene er assosierte partnere. Viken er med i totalt  

seks søknader til Horisont Europa som er til vurdering nå.  

 

Vestfold og Telemark: Ann Irene Sæternes informerte fra tilsendt informasjon fra Lars Haukvik.  

Høring om mulig oppdeling av Vestfold og Telemark fylkeskommune pågår. Behandling av saken i  

fylkestinget 15. februar. Adm. innstilling er å ikke å dele. Mye diskusjon innad i de ulike partiene.  

Fortsatt usikkert hva som blir endelig konklusjon.  

Vibeke Jakobsen er fortsatt sykemelding og ute fram til sommeren. En person er engasjert for å bistå  

avdelingen - Haidi El-Juboori. Hun skal bistå innen informasjon, praktisk arbeid og noen utredninger  

og møter. Dawn Syvertsen er vara for Lars i internasjonal gruppe inntil videre.  

Det planlegges en runde til kommunene i løpet av våren for å informere om mulighetene deres mht 

internasjonalt arbeid og de ulike programmene. Klimanettverket i fylket vil få informasjon på møte 

20. januar. ORE bistår med input. Samme tilbud vil bli gitt til andre tematiske nettverk – bl.a. næring 

og transport.   
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Det planlegges for en infodag for hovedutvalg for klima, areal og plan i mars. ORE er bedt om bidrag 

også her. Ellers jobbes det med intern forankring av internasjonalt arbeid og programmene gjennom 

en intern ressursgruppe med medlemmer fra alle sektorer (ca 30 stk) 

Vestfold og Telemark følger opp sitt Kina-samarbeid og planlegger to webseminarer med Hubei, ett 

knyttet til omstilling for industrien og ett om skiturisme og mulig Unesco verdensarv samarbeid.  

 

I lys av informasjonen fra Vestfold og Telemark ble det gitt en kort oppdatering fra Innlandet og Oslo  

om deres Kina-samarbeid. Innlandet følger ikke opp videre, mens Oslos samarbeid med Shanghai  

fortsetter. Oslo er en døråpner for aktører mot Kina samt at de har felles interesser i C40  

nettverket. Det norske Kina-nettverket er re-etablert og har hatt møte.  

 

Orienteringer fra sekretariatet i ØS:  

Ann Irene Sæternes orienterte om endring i politisk ledelse i Østlandssamarbeidets Europaforum.  

Fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg, er enstemmig anbefalt som ny leder etter Anne Marte  

Kolbjørnshus som trakk seg fra vervet i desember 2021. Valgkomiteen ledes av Siv H. Jacobsen, og  

Even A. Hagen og Terje Ris-Johansen er medlemmer. Endelig ratifisering i representantskapets møte  

1. april. Etter avtale vil Ryberg bli koblet inn i arbeidet umiddelbart.   

 

Ann Irene Sæternes informerte videre om opprettelse av en Interreg-overvåkingsgruppe bestående 

av nasjonale kontaktpunkt og forvaltningsmyndigheter for de Interreg-programmene Norge er med i.  

Gruppa har hatt to digitale møter og jobber nå med underlag for innspill til arbeidet med  

Statsbudsjettet for 2023. Innsamling og systematisering av gode eksempler fra programmene er en  

viktig bit i dette.  

 

Siste orienteringspunkt fra sekretariatet var om vertskapet for BSSSCs ungdomsnettverk sitt  

vårmøte, som vil finne sted 28.4 – 1.5 i Drøbak. En arbeidsgruppe av ungdom fra ØstsamUng er i  

gang med planlegging. Alle de fire fylkeskommunene er involvert.   

 

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering 

 

Sak 03/21 Grønt verksted 15. – 16. februar  

Ann Irene Sæternes innledet til saken og orienterte om oppdatert program og opplegg. Lars Haukvik 

hadde i forkant av møtet medelt deltakelse fra internasjonalt i Vestfold og Telemark. Turid deltar fra 

Innlandet og Gørill og Rune er påmeldt fra Viken. Bjarne Johannessen bekreftet at Oslo vil sende en 

deltaker, men at de kommer tilbake med navn. Oslo stilte spørsmål ved timingen av verkstedet i lys 

av pågående pandemi. Ann Irene Sæternes viste til grundige diskusjoner internt i sekretariatet og 

begrunnelsen for valg av dato samt til dialog med hotellet. Konklusjonen nå er å gjennomføre i 

henhold til planen dersom det ikke kommer nye pålegg fra regjeringen som endrer dagens råd. Alle  
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innledere har bekreftet fysisk frammøte. Påmelding av deltakere fra fylkeskommunene går etter 

planen.  

Konklusjon: Initiativet og innholdet i det grønne verkstedet ble positivt mottatt. Saken ble tatt til 

orientering. Bjarne Johannessen meddeler så snart det er klart hvem fra internasjonalt i Oslo som deltar.  

 

Sak 04/22 Studietur til Brussel for medlemmer i Europaforum  

Ann Irene Sæternes innledet til saken. Gjennomføring i mars anbefales ikke som følge av den 

pågående pandemien. Det ble foreslått å ta saken opp igjen på neste møte i gruppa 1. mars. Opplegg 

og datoer vil i tillegg bli drøftet med ny politisk ledelse i Europaforumet.  

Det var noen kommentarer og synspunkt på forslag til opplegg. Det er viktig å ikke ha for generelle 

innlegg, men være så konkret og relevant som mulig for politikerne som vil delta. Ann Irene Sæternes 

påpekte at det var brukt noen hovedtema i teksten, men at det undere disse var tenkt mer konkret. 

F.eks. når det gjelder informasjon om EØS-avtalen, så er det tenkt på info om handlingsrommet, 

påvirkningsmuligheter mv. Ikke en generell orientering om avtalen som sådan. Rune Bakkevoll foreslo 

å bruke nasjonale eksperter i EU-kommisjonen samt representanter fra andre regioner og 

organisasjonene mer i programmet istedenfor rådene på delegasjonen. Argumentet er å få mest 

mulig relevant informasjon med et regionalt utgangspunkt/ståsted. Det må være matnyttig for 

politikerne som deltar! 

Konklusjon: Saken settes opp igjen på neste møte 1. mars. Alternative datoer skisseres i ny sak. Mer 

konkretisering av programmet gjøres i forkant.  

 

Sak 05/22 Østlandssamarbeidets Europaforum 6. mai  

Ann Irene Sæternes innledet til saken og refererte innspill fra Lars Haukvik mottatt på e-post i  

forkant av møtet. Gruppa synes det skisserte opplegget var et godt utgangspunkt. EUs ambassadør til  

Norge inviteres til å innlede. Det vil bli viktig med god bestilling slik at han fokuserer på tema og har  

et nivå på informasjonen som vil ha interesse for Europaforum. Statssekretær i UD bør komme før  

KDD og tema Interreg.  

Tidsrammen ble foreslått justert til 10:00 – 13:00 med mulighet for å skli inntil 15 min ved behov.  

Det kan være ulik lengde på de tre bolkene, avhengig av hvor mye dialog og spørsmål det vil være fra  

deltakerne. Gode bestillinger til innlederne vil være viktig også denne gang. Korte notater/fakta-ark til  

hver bolk bør utarbeides og omfordeles til forumet i forkant.  

Det ble foreslått å vurdere å ta opp møtet slik at også de som ikke har anledning til å delta kan se  

det i etterkant. Kristian Singh-Nergård informerte om at sekretariatet har investert i utstyr som gjør  

dette mulig. Det må i så fall informeres om opptak for de som holder innlegg og for de  

tilstedeværende i forkant.  

Konklusjon: Det jobbes videre med programmet og opplegg for møtet 6. mai i tråd med forslag fra  

sekretariatet og med de kommentarer som kom fram i møtet. Programmet konfereres også med ny politisk  

ledelse.  

 

Sak 06/21 Justering av møteplan 2022  

I tillegg til utsendt forslag til justert møteplan ble det foreslått å endre dato for møtet i mai fra 10 til  
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12. mai. Dato for Brusseltur for Europaforum holdes åpent til ny dato foreligger. Det bestemmes  

 

seinere om møtet 1. mars blir fysisk eller digitalt. Ann Irene Sæternes sender ut invitasjoner i  

outlook. Det ble også anbefalt å sende ut outlook-invitasjon for høstmøtet i Europaforum nå.  

Konklusjon: Revidert møteplan godkjent med justering av dato for møtet i mai. Oppdatert møteplan  

for 2022 sendes ut med referatet.  

 

Etter møtet fikk gruppa en orientering fra Innovasjon Norge og Nærings- og fiskeridepartementet 

om «Mission Ocean and Waters» og spesielt om pilotprosjektet i Nordsjøen og Østersjøen. 

Orienteringen ble gjennomført som en dialog med tilstedeværende representanter fra 

fylkeskommunene og sekretariatet i ØS. Presentasjonen sendes ut til hele gruppa til informasjon i 

etterkant av møtet. Invitasjon til digitalt møte om dette samfunnsoppdraget 24. januar videresendes 

til gruppa til info og for mulig påmelding.  


