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REFERAT 

MØTE I INTERNASJONAL GRUPPE TIRSDAG 1. NOVEMBER 2022 

 

Dato / sted: Tirsdag 1. november 2022 kl. 10:00 – 13:00 – møterom 540, Galleri Oslo 

Til stede: 

 

 

 

Gjester:  

 

Espen Holtan (på teams), Martine Bonarjee og Rune Bakkevoll (Viken), Turid 

Wulff Knutsen (Innlandet), Bjarne Johannessen (Oslo), Dawn Freund 

(Vestfold og Telemark) (på teams), Kristian Singh-Nergård og Ann Irene 

Sæternes (ØS sekretariat). 

Alexander Klein og Kristoffer Ulvestad, Digdir 

 

Forfall: 

 

Erik Hagen (Innlandet) og Lars Haukvik (Vestfold og Telemark)  

Kopi: 

 

Jon Petter Arntzen, ØS og ORE v/Gunnar Selvik 

Møteleder  

Referent: 

Martine Bonarjee 

Ann Irene Sæternes, tlf 958 32 758 

Vår dato: 10.11.22 Vår ref.:  Internasjonal gruppe 2022/6 

 

Fungerende leder av gruppa, Espen Holtan, ønsket velkommen til møtet og gav så ordet videre til 

Martine Bonarjee for å ha en møteleder fysisk i møterommet.  

Første post på sakskartet var en orientering om det nye EU programmet Digital v/Alexander Klein 

og Kristoffer Ulvestad fra digitaliseringsdirektoratet (Digdir). Presentasjonen følger referatet som 

vedlegg.  

Representantene fra Digdir åpnet med å beklage at de ikke har kunnet møte gruppe tidligere, men 

understreket at det nå er riktig timing. Digital er et nytt program både for EU-kommisjonen og for 

deltakerlandene, og det har tatt tid å få oversikt og komme i gang. Digital har en ramme på 7,5 

milliarder Euro, og Norge har kjøpt seg inn via EØS-avtalen. KDD er faglig departement. Klein la vekt 

på at programmet bl.a. retter seg inn mot SMBer og offentlig sektor, men at det er krevende for små 

bedrifter å knytte seg opp.  

Digital programmet er et verktøy for å bidra til det grønne skiftet. EU kobler digitalisering og den 

grønne given tett sammen. «Twinn-transition» brukes som begrep for dette. EUs datastrategi ligger i 

bunn og deling og tilgjengelighet til data er et viktig element i programmet. EUs forordninger og 

regler på dataområdet er innebygget i programmet.  

Det er 50% støttegrad i Digital programmet. Noe av innsatsen rettet mot SMBer støttes med opptil 

75%. Digdir gikk igjennom alle innsatsområdene og forklarte programmets innretning. Etter at en har 

kommet i gang og bygget opp en del av grunnelementene i programmet (herunder felles infrastruktur 

for tilgang til data fra hele Europa) vil programmet være aktuelt og relevant for fylkeskommuner og 

kommuner. Internasjonal gruppe ble oppfordret til å holde seg oppdatert om kommende utlysninger 

og veien videre for Digital programmet.  
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Det opprettes nå 17 tematiske dataspaces rundt i Europa. Helse er det første og største 

temaområdet. Datarommene skal gi tilgang til felles infrastruktur for hele Europa. I tillegg etableres 

flere TEF (testing og eksperimenteringssentre). Cybersikkerhet er et område programmet retter seg 

inn mot. Digitale ferdigheter og anvendelse av digitale løsninger er trolig det området som 

fylkeskommuner og kommuner og SMBer kan få mest nytte av. Smarte kommuner og smart 

mobilitet er områder som kan ha interesse. Tiltak vil bli rettet mot ungdom og utdanning for å få 

flere til å velge yrker relevant for digitaliseringsfeltet. Det er stor mangel på arbeidskraft med riktig 

kompetanse i dag.  

Det etableres også flere hundre digitale innovasjons Huber-er (EDIH) rundt om i Europa. To av disse 

i Norge – NemonoNor (dekker hele Norge) og Oceanopolis (kyst og hav). Planen er oppstart i 

første del av 2023.  

Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Digdir er sekretariat/nasjonalt kontaktpunkt for Digital-

programmet. Digdir er sekretariatsleder. KDD jobber nå med en egen strategi for den norske 

deltakelsen i Digital. Utkast ligger ute til høring på Regjeringens hjemmesider med frist for å sende 

inn merknader og innspill innen 28. november. Alle fylkeskommunene ble oppfordret til å delta i 

høringen. Lenke kommer – og kan gjerne deles videre (lenke ble sendt ut på sein ettermiddag 1.11.22) 

Strategi for DIGITAL - regjeringen.no 

Resultater fra de to første søkeomgangene ble delt. I første runde var det 7 søknader med norske 

partnere og 6 ble godkjent. Dette sees på som et meget godt resultat.  

Internasjonal gruppe takket så mye for god orientering. Det ble framhevet at informasjonen gitt i 

møtet gjør at Digital-programmet nå synes mer relevant for regionene og kommunene enn først 

antatt. Internasjonal gruppe ønsker å motta informasjon om programmet framover. Klein opplyste at 

de planlegger en arbeidsgruppe med representanter fra offentlig sektor – som en form for 

referansegruppe. Etablering av denne kan være interessant for fylkeskommunene.  

Martine Bonarjee takket representantene fra Digdir så mye for at det stilte opp og så fram til videre 

dialog framover.  

 

Møtet gikk deretter over til behandling av ordinært sakskart.  

 

Sak 28/22 Godkjenning av innkalling samt referat fra møte i gruppa 23.08.22 

Det var ingen merknader til innkalling. Konklusjon: Godkjent.  

Det var ingen merknader til referat fra møtet 23. august. Konklusjon: Godkjent  

 

Sak 29/22 Runde om oppfølging etter møtet i internasjonal gruppe på Hamar – inkl. 

dagens møte om Digital programmet  

Ann Irene Sæternes innledet til saken. Det var enighet om at sekretariatet kan dele epostadressene  

til gruppa med Digdir. Tilgjengeliggjøring av data er noe kommuner og fylkeskommuner må se på i  

det videre. Kompetanse er et annet viktig område. Digitalisering er sentralt i regional  

utviklingssammeneheng på de fleste felt. Tjenesteutvikling vil kreve tilgang til og bearbeiding av data.  

Utbygging av datalagringssentra og disse sett i et bærekraftperspektiv ble nevnt. Disse krever store  

arealer og mye strøm og gir få arbeidsplasser.  

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering 

https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-politikk/programmet-for-et-digitalt-europa-digital/nasjonal-strategi-for-norges-deltakelse-i-digital/id2937719/
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Sak 30/22 Oppsummering etter Europaforum-møtet 30. september  

Ann Irene Sæternes innledet til saken. Temaene var greie, og deltakerne engasjerte seg i diskusjonen.  

Orienteringen om Tyskland var særlig interessant. Sekretariatet skal ha et arbeidsmøte med politisk  

ledelse 15. november om Europaforum – herunder dialog om 2023.  

 

Den uformelle rammen rundt Europaforum gjør at det kan havne ned på prioriteringslisten til travle  

politikere. Fra Oslos side ble det nevnt at det er krevende å få en fra byrådet til å prioritere dette.  

Det er høyere deltakelse i fagpolitiske utvalg der byråder er valgt inn som medlemmer/ledere.   

Det ble også påpekt at temaene på Europaforums møter må oppleves som relevante og tilpasset  

fylkeskommunenes interesser. De må kunne ta noe med hjem og bruke i egen organisasjon.  

 

Gruppas medlemmer mente at det ikke er lurt å planlegge et ordinært møte høsten 2023 i og med  

valget, nye fylkeskommuner fra 1.1 2024 og at det er mange politikere som byttes ut. Et alternativt  

kan være et utvidet forumsmøte der en åpner for en bredere deltakelse. Det ble også reflektert noe  

rundt formatet på Europaforum og behovet for å evaluere og se på erfaringene fra denne 

valgperioden.  

Konklusjon: Sekretariatet tar med innspill fra gruppa til møte med politisk ledelse i Europaforum  

 

Sak 31/22 Tysklandsamarbeid  

Ann Irene Sæternes innledet til saken.  

Dawn Freund (VTFK) viste til sin rolle som koordinator i en av de tematiske gruppene i  

Nordsjøkommisjonen. De ønsker seg økt aktiv deltakelse fra tyske regioner i sitt arbeid. Schleswig- 

Holstein er medlem. Freund framhevet også ønske om mer utveksling av elever og lærlinger til  

Tyskland og stimuli til samarbeid/twinning mellom skoler og universitet.  

 

Ann Irene Sæternes viste til planlegging av en tur til Tyskland våren 2023 i lys av Tysklandsstrategien  

og betydningen av Tyskland som samarbeidsland (del av ØS handlingsplan for 2023). Turen vil foregå 

før sommeren 2023. Tema vil være kompetanse, næring og samferdsel.  

 

Gruppas medlemmer anbefalte at en ikke legger opp til noen tur for politikere nå på tampen av 

valgperioden, men venter til ut i 2024 for å få med de nye. Det vil ikke komme godt ut om media slår 

opp en sak om avgående politikere på tur. Det ble også vist til at det er Fehmernbelt dager 11 og 12. 

juni der flere politikere fra Oslo og Viken vil delta.  

Konklusjon: Sekretariatet tar med innspillet om å ikke legge opp til en studietur med politisk  

deltakelse til Tyskland nå, i den videre planleggingen.  

 

Sak 32/22 Status Interreg – programmer og finansiering  

Ann Irene Sæternes innledet kort om arbeidet i Interreg overvåkingsgruppa og statsbudsjettet for  

2023. Materiellet som gruppa har utarbeidet er tilgjengelig for alle til å benytte seg av. Dawn Freund  
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viste til møte i Nordsjøkommisjonen der den norske finansielle situasjonen i Interreg  

Nordsjøprogrammet ble tatt opp. Det er alvorlig for nettverket at Norge har så lite ressurser i  

programmet. Det påvirker også hele programmets gjennomføring.  

 

Programvis gjennomgang:  

Sverige-Norge programmet er nå godkjent i EU-kommisjonen. Tildeling av midler er gjort for  

første søkerunde. 3 prosjekt er godkjent.  

 

ØKS programmet har en «all time high» søkeinteresse i første runde. Første møte i styrings- 

komiteen er tidlig i desember – for tildeling av midler til prosjektsøknadene. 

 

Østersjøprogrammet: 1 small prosjekt godkjent i juni med norsk LP (Viken fylkeskommune).  

7 prosjekt (av 31) godkjent med norske partnere i hovedrunden i september. Andre søkerunde er  

åpnet med søkefrister 26. januar (small project) og 14. mars (core projects). Mye god veiledning lagt  

ut på nettsidene til programmet.  

 

Nordsjøprogrammet: 14 prosjekt – hvorav 8 med norske partnere – godkjent i første  

søkerunde i september. Flere fra Østlandet inngår i partnerskapene, herunder Moss havn, Høgskolen  

i Østfold sammen med Visit Fredrikstad Hvaler, Vestfold og Telemark fylkeskommune sammen med  

kommunene Tønsberg, Porsgrunn og Skien og Statens Vegvesen. Søkerunde 2 og 3 vil ikke være 

tilgengelig for norske partnere. De kan kun være observatører og bruke egne midler.   

 

Interreg Europa: 5 prosjekt med norske partnere i første søkerunde. Beslutning i møte 13-14.  

desember 2022.  

 

Dawn Freund informerte om at Vestfold og Telemark ser til New European Bauhaus og opplyste om  

at Larvik kommune deltar i prosjektet Craft Cities. Fylkeskommunen ønsker å bidra til utvikling av  

flere slike prosjekt i regionen.  

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering 

 

Sak 33/22 Møteplan 2023 

Forslag til møteplan ble godkjent. Digital deltakelsen kan være mulig. Møter kan også flyttes til teams  

om det ikke er behov for å møtes fysisk.  

Konklusjon: Møteplan for 2023 legges til grunn for videre planlegging i 2023. 

 

Eventuelt 

Dawn Freund gav en liten orientering fra generalforsamlingen i CPMR på Kreta sist uke. Gunn Marit 

Helgesen ble gjenvalgt som første visepresident. Og Cees Loggen fra Noord Holland ble gjenvalgt 

som president.  

Konklusjon: Saken ble tatt til orientering 

 

Espen Holtan takket for godt møte. Møtet ble avsluttet kl. 13:00 


