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REFERAT 

MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE TIRSDAG 26. APRIL 2022 

 

Dato / sted: Tirsdag 26. april 2022 kl. 12:00 – 12:45 på teams 

Til stede: 

 

Espen Holtan (Viken), Lars Haukvik (Vestfold og Telemark), Bjarne 

Johannessen (Oslo), Jon Petter Arntzen, Kristian Singh-Nergård og Ann Irene 

Sæternes (ØS sekretariat), Gunnar Selvik, ORE 

Forfall: 

 

Turid Wulff Knutsen (Innlandet). Vara kunne heller ikke møte.  

Kopi: 

 

ORE og ØS sekretariat 

Møteleder  

Referent: 

Espen Holtan 

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758 

Vår dato: 28.04.22 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2022/3 

 

Ann Irene Sæternes ønsket velkommen til møtet og orienterte om at gruppas leder, Gørill Brodahl 

(Viken), er konstituert i en annen stilling ved fylkesrådsleders kontor og trer midlertidig ut av gruppa. 

Inn som leder av internasjonal seksjon i Viken kommer Espen Holtan, som har vært Gørills vara i 

gruppa. Martine Bonarjee fortsetter som vara fra Viken.  

Gruppa ble spurt om de hadde noen merknad til at Espen går inn i rollen som leder for gruppa til 

Gørill er tilbake. Gruppas medlemmer støttet forslaget og synes det var en god løsning.  

Konklusjon: Espen Holtan (Viken) ble valgt som leder for internasjonal gruppe i Østlandssamarbeidet inntil 

videre.  

Espen Holtan to over møteledelsen og takket for tillitten.  

 

Sak 13/22 Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 1.03.22 

Det var ingen merknader til innkalling. Konklusjon: Godkjent 

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

 

Sak 14/22 Østlandssamarbeidets Europaforum 6. mai – forberedelse 

Ann Irene Sæternes orienterte om oppfølging etter møtet 1. mars og brifinger sendt til de tre  

innlederne. Spørsmål til medlemmene i gruppa var knyttet til å forberede politikerne til forum-møtet  

og bistå med forslag til innlegg og spørsmål til de to statssekretærene. Ann Irene nevnte også  

muligheten for å sende ut noe underlagsmateriell til forumet fra sekretariatet herunder notater som  

Interreg-gruppa av nasjonale kontaktpunkt og forvaltningsmyndigheter har produsert.  

Bjarne Johannessen informerte om at ingen politikere fra Oslo kan delta i forumets møte.  
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Konklusjon: Ann Irene Sæternes sender ut endelig invitasjon med program og noe underlag for  

møtene med de to statssekretærene. Hver av medlemmene i internasjonal gruppe tar ansvar for å  

brife sine politikere og bistå med spørsmål og innlegg i bolkene med henholdsvis UD og KDD. Dette er  

viktig for god dialog og for å få best mulig utbytte av samtalene med statssekretærene.  Ann Irene går  

igjennom listen over påmeldte til møtet og sender oversikt til hver fk over hvem som har  

sagt at de skal være med og som så følges opp videre.  

 

Sak 15/22 Studietur til Brussel for medlemmer i Europaforum – status og 

påmelding 

Ann Irene Sæternes gikk kort igjennom programmet, som er utarbeidet i samarbeid med Gunnar  

Selvik i ORE. En innleder er ikke bekreftet og Gunnar følger opp. Dersom vedkommende ikke kan vil  

vi fokusere på de øvrige innleggene i denne bolken. Det er 20 påmeldte inkl. deltakere fra bystyret i  

Oslo. Viken har størst delegasjon, der også to fylkesråder er påmeldt. Frist for påmelding er utgangen  

av denne uka. 15 politikere og 5 fra adm. pr. dato. Brifinger til innledere og videre arbeid med  

programmets gjennomføring vil bli gjort i første del av mai. Gruppa takket for godt faglig program og  

tror turen vil bli positiv for politikerne med godt påfyll.  

 

Konklusjon: Saken ble tatt til etterretning.  

 

Sak 16/22 Orienteringer om kommende arrangement og aktiviteter fram mot 

sommeren – muntlig runde rundt 

 

Vestfold og Telemark: Lars Haukvik informerte om at de nå reiser rundt til kommunene for å  

informere om de nye programmene. Først ute er besøk hos Vestfold-kommunene. Så Telemark. De  

har også igangsatt en oppdatering av web-sidene for det internasjonale arbeidete og vil publisere  

informasjon om de enkelte programmene. Lars tilbyr de andre fylkene å dele informasjonen om de  

ønsker å få tilgang. De kan også lenke opp fra egne sider eller info til disse. VTFK deltar på  

Nordsjøkonferansen i Brügge i slutten av mai med tre politikere + adm representanter. Kick-off på  

ØKS programmet og div. SC/MC møter for programmet ble også nevnt.    

 

Oslo: Bjarne Johannessen viste til at det nå er fullt trøkk i det internasjonale arbeidet. De er innen i  

møtene angående ØKS programmet. To styremøter i EuroCities står på timeplanen, der byrådsleder  

sitter i styret. Hele internasjonalt kontor skal delta på ICLEI-konferansen i Malmø i mai. Det er også  

mye inngående studiebesøk til Oslo nå. Mange grupper fra Europa og det sees på som positivt.  

 

Viken: Espen Holtan viste til at de geografiske utvalgene for de nye fylkeskommunene har  

oppstartsmøte denne uka. Det jobbes med adm. system for å støtte opp om arbeidet og produsere  

gode underlag for utvalgenes arbeid. Viken sitt internasjonale kommunenettverk har kick-off 5 og 6.  

mai. 25 påmeldte. Sebastian Blomli fra Innlandet deltar. Espen Holtan viste til endringer i AERs  

sekretariat som påvirker arbeidet med Sommerakademiet, der Rune Fredriksen fra Viken fylkesting  

er leder. Det er nå snakk om å flytte møtet fra juni til september. Sommerakademiet skal være i  

Irland. Eller er det mye fokus på Interreg.  
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Fylkesrådet var sist uke på tur til Gøteborg og Vestre Götalands-regionen. Positive tilbakemeldinger  

fra politikerne. Fokus på transportkorridoren fra Oslo til Hamburg. Fylkesrådsleder Siv H. Jacobsen 

 er opptatt av mer Nordisk og europeisk samarbeid med fokus på samferdsel, næring og kultur.  

 

ORE: Gunnar Selvik informerte opp at Brusselhjulene nå er i full rulle igjen. Mye møter, besøk og  

diverse åpninger som har vært utsatt. Selvik viste til årsmøtet som planlegges med flere tema. I tillegg  

skal ORE ha webinarer om European Bauhaus og om sirkulærpakken som kom nå i vår.  

 

ØS: Ann Irene Sæternes informerte om det kommende møte i BSSSC Youth nettverket som  

ØstsamUng og ØS er vertskap for i Drøbak 28.4 – 1.5. 15 ungdommer kommer fra Østersjølandene  

og 12 representanter fra de fire fylkene på Østlandet deltar. Tema er miljøet i Oslofjorden og  

ungdomsmedvirkning. Fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg (styremedlem i BSSSC) skal åpne  

arrangementet og UD deltar med en politisk rådgiver. I tillegg skal Mette Kalve, hovedutvalgsleder i  

Vestfold og Telemark delta under tema ungdomsmedvirkning.  

Adm gruppe for næring og kompetanse har satt europasamarbeid på dagsorden og det er nå en  

dialog med avdelingene i fylkeskommunene for å få underlag/innspill for videre konkretisering.  

Internasjonal gruppe vil bli involvert.  

 

Konklusjon: Saken ble tatt til gjensidig orientering.  

 

Eventuelt 

Ann Irene stilte spørsmål om det var noen tema gruppas medlemmer kunne tenke seg å ha på 

dagsorden i neste møte 12. mai – som er et fysisk møte i Oslo. To forslag ble lansert:  

• Informasjon om Digital-programmet 

• Tysklandsstrategien og samarbeid med Tyskland  

Konklusjon: Ann Irene Sæternes følger opp og sjekker om en kan få noen til å komme og informere og ha 

dialog med gruppa på disse temaene.  

 

 


