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Til 

Julie Ness, Oslo kommune 

Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune  

Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Mizanur Rahaman, Lillehammer kommune 

Jørgen Vik, Lillestrøm kommune 

Yngve Foss, OsloMet 

 

 
     
 
Kopi til  
Varamedlemmene 
Kontaktgruppen 
 
 
  
Det innkalles til møte i styret for Osloregionens Europakontor    
 
Fredag 19. november 2021, kl. 10.00 – 13.00 
 
Møtet avholdes på Deichmanske bibliotek, Bjørvika, i møterom Kampen i 4.etg, med 
mulighet for en omvisning og presentasjon av biblioteket i tilknytning til møtet.  
 
Vi inviterer en ekstern innleder til å orientere om Norges prioriteringer for EU-arbeidet i 2022,  
ved Knut Hermansen, UD, i starten av møtet. 
 
Innkalling med saksliste og saksdokumenter følger under. Alle saksdokumenter inkludert 
vedlegg er publisert her: https://osloregion.org/no/om-oss/moteplan-og-aktiviteter/9-
styret-kommende/849-styremote-19-november-2021 
 
 
Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på e-post: gunnar@osloregion.org eller 
mobiltelefon +32 46 09 41 393.  
 
 
Med hilsen  
 
 
Anne-Marte Kolbjørnshus     Gunnar Selvik 
Styreleder       Direktør 
(Sign.)        (Sign.)  

https://osloregion.org/no/om-oss/moteplan-og-aktiviteter/9-styret-kommende/849-styremote-19-november-2021
https://osloregion.org/no/om-oss/moteplan-og-aktiviteter/9-styret-kommende/849-styremote-19-november-2021
mailto:gunnar@osloregion.org
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SAKSLISTE Styremøtet 19. november 
 
 
Sak 34/21 Godkjenning av innkalling  

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 12.11.21.  
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling til møtet 19. november godkjennes.   

 
 
Sak 35/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 17. september 2021 
Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 17.9.21 ble utsendt pr. e-post til  

styremedlemmene 20. september.  
 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra møtet 17. september 2021 godkjennes. 

 
 
Sak 36/21 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 5. november 2021 
Vedlegg  
  Forslag til vedtak: 

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 5. november tas til orientering. 

 
Sak 37/21 Økonomisk status per 30.9.2021 
 

Forslag til vedtak: 
  Økonomisk oversikt pr. utgangen av september 2021 tas til orientering.   
 
 
Sak 38/21 Estimert budsjett 2022 
 

Forslag til vedtak: 
  Estimert budsjett for 2021 godkjennes. 
 

Sak 39/21        Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent            
 
                          Forslag til vedtak: 

Styret nedsetter en arbeidsgruppe med oppgave å utrede nærmere 
konsekvenser for OREs virksomhet av at Oslo kommune ønsker redusert 
kontingent, og skal herunder vurdere nåværende praksis for beregning av 
kontingent for OREs medlemmer.  
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Gruppens arbeid skal drøftes og konkluderes i styret, og skal om ønskelig 
sendes på høring til alle medlemmer, tidsnok til at eventuelle endringer kan 
vedtas på årsmøtet i juni 2022. 
 
Gruppen består av følgende fem medlemmer: Viken (leder), OsloMet, 
Elverum, Lillestrøm og Oslo. Sekretariatet i ORE bistår arbeidsgruppen. 
 

Sak 40/21 Status Handlingsplan 2021-22 

  Forslag til vedtak: 

  Status for gjennomføring av handlingsplan 2021-22 tas til orientering.  

Sak 41/21 Eventuelt 
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 19.11.21       
Sak nr. 36/21 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke 
 

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 5. november 

 

 
Forslag til vedtak 
Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 5. november 2021 tas til orientering. 
 
Saksfremstilling 
OsloMet var vertskap for møte i Kontaktgruppen, som hadde høy deltakelse fra 
medlemmene. Også ORE-sekretariatet var denne gang representert med flere deltakere, 
med to Europarådgivere og en praktikant som orienterte om nytt fra EU innen det grønne 
skiftet, muligheter i forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN, og OREs bruk av sosiale 
media.  
 
En oppsummering fra møtet er vedlagt saken, sammen med presentasjonen som ble holdt. 
  
Anbefaling 
Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 5. november til orientering.  

 
Vedlegg 
1. Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 5.11.21 

2. Presentasjon gitt i Kontaktgruppen 5.11.21 

 

 

 

 

 

 

 



 

 5 

 
Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 19.11.21      
Sak nr. 37/21 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik 
 

Økonomisk status pr. 30.9.21 

 

 
Forslag til vedtak 
Økonomisk oversikt pr. utgangen av september 2021 tas til orientering.   
 
Saksfremstilling 

Resultatet pr 30. september 2021 viser et overskudd på kr 962 800, noe som er mer enn 
budsjettert for perioden, som er et budsjett i balanse.  
 
Dette skyldes i hovedsak at lønnskostnader og kontorkostnader har vært lavere enn 
budsjettert, noe som skyldes at NOK stadig styrker seg i forhold til EUR og at 
reisevirksomheten ut september også har vært sterkt begrenset grunnet pandemien (som vi 
som kjent er gradvis på vei ut av). 
 
 
Anbefaling 
Vi anbefaler at styret tar økonomisk status til orientering. 

Regnskap pr 30. september følger på neste side. Tabellen til høyre viser budsjett 2021 
periodisert for tredje kvartal. 
 
Vedlegg 
Ingen 
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Osloregionens Europakontor 
 

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 19.11.21 
Sak nr. 38/21 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik 
 
 

Estimert budsjett for 2022 

 
Forslag til vedtak 
Estimert budsjett for 2022 godkjennes.  
 
Saksfremstilling 
Estimert budsjett er en framskriving av budsjettet for 2021, korrigert for foreløpig kommunal 
deflator for 2022 på 3 prosent og foreløpig estimert lønnsvekst fra 1/5-22 på 2 prosent.  
 
Befolkningstallene pr. 1/7-21 er lagt til grunn for beregning av kontingentinntekter. 
Befolkningstallene vil oppdateres når tallene pr 1/1 2022 foreligger. 
Som vedtatt i årsmøtet 2021, vil kontingenten for 2022 forbli uendret.   
 
2022-budsjettet er det første post-pandemibudsjettet, men det legges for sikkerhets skyld inn 
en begrenset margin for at Eurokursen igjen kan styrke seg, og påvirke kostnadene i Brussel. 
Imidlertid så legges det nå opp til et mer normalisert budsjett hvor f eks reiser vil være tilbake 
på omtrent samme nivå som i 2019.  
 
Grunnet mer stabil NOK-kurs er det i prinsippet ikke lagt inn noe beløp for at ansatte som 
jobber i Brussel også i 2022 skal få kompensert for norske kroners eventuelle svekkelse ift euro 
sammenlignet med tiden før pandemien, men budsjettlinjen fjernes ikke i tilfelle dette igjen 
skulle bli aktuelt.  
 
Estimert budsjett for 2022 følger på neste side.  
 
Anbefaling 
Vi anbefaler at styret godkjenner estimert budsjett for 2022. 

Vedlegg 
Ingen 
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Osloregionens Europakontor 
 

 

   

Regnskap 
2021 pr 
30.09.21 

Budsjett 
2021 pr 

30.09.21   
Budsjett 

2021 Budsjett 2022 

    Normal år   Normal år Normal år  

          
Kontingentinntekter  6 892 640 6 892 640   9 190 186 9 405 148 
      
      
          

          
Sum inntekter         6 892 640  6 892 640   9 190 186 9 405 148 

          
Lønnsutgifter inkl. pensjon, bostøtte 3 923 393 4 207 500   5 350 000 5 390 000 
EUR-kompensasjon ansatte        
Tjenestebolig / pendlerstøtte     260 000 260 000 
IT drift   125 070 133 955   178 606 183 071 
Kompetanseheving ansatte 9 713 31 519   42 025 43 076 
Tjenestebolig / pendlerstøtte     0   
Avskrivninger  8 953 9 375   12 500 12 500 
Kontorleie/Fellesutgifter  1 368 040 1 800 000   2 400 000 2 450 000 
Kontorleie/Vedlikehold                                  -    
Kontorleie Oslo lokaler  36 900 36 900   49 200 49 200 
Administrasjon  131 867 115 500   154 000 154 000 
Kontingent eksterne nettverk 37 224 27 579   36 772 37 691 
Regnskap/Revisjon  286 888 300 000   400 000 400 000 
Kjøp av tjenester   3 940   5 253 5 384 
Kurs/seminar medl., 
repr.,prof.,medl.pleie  23 639   31 519 32 307 
Informasjon    1 576   2 101 2 154 
Reiseutgifter   18 713 162 908   217 210 334 765 
Styremøter / årsmøter    38 250   51 000 51 000 

          
Sum driftsutgifter         5 946 761  6 892 640   9 190 186 9 405 148 

             

Budsjett før ekstraordinære poster           945 879                       0                               
                              

0  

          
Netto finansposter  16 921                                 
      

      

          
Budsjett etter ekstraordinære poster           962 800                       0                                                          0  



 

 9 

 
Osloregionens Europakontor 

 
SAKSFREMLEGG 

 
Styret, 19.11.21       

Sak nr. 39/21 
 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik  
 

Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent 

 
Forslag til vedtak 
 
Styret nedsetter en arbeidsgruppe med oppgave å utrede nærmere konsekvenser for OREs 
virksomhet av at Oslo kommune ønsker redusert kontingent, og skal herunder vurdere 
nåværende praksis for beregning av kontingent for OREs medlemmer.  
 
Gruppens arbeid skal drøftes og konkluderes i styret, og skal om ønskelig sendes på høring til 
alle medlemmer, tidsnok til at eventuelle endringer kan vedtas på årsmøtet i juni 2022. 
 
Gruppen består av følgende fem medlemmer: Viken (leder), OsloMet, Elverum, Lillestrøm og 
Oslo. Sekretariatet i ORE bistår arbeidsgruppen. 

Saksfremstilling 
I brev mottatt fra Oslo kommune 23 august fremkommer det at Oslo kommunes behov for 
bistand fra Osloregionens Europakontor i kommunens europapolitiske arbeide ikke er det 
samme som tidligere, og at de som følge av dette ønsker å redusere sin årlige kontingent til 
ORE.  

I styremøtet 19 september tok styret brevet fra Oslo kommune til orientering, og vedtok at 
det nedsettes en arbeidsgruppe med fem medlemmer som består av Oslo kommune, Viken, 
en mindre kommune, en større kommune og OsloMet. Sekretariatet legger fram forslag til 
mandat og tidsplan for arbeidet til styremøtet i november. 
 
Sekretariatet sendte ut en epost-invitasjon til Kontaktgruppen 27 september om å foreslå 
deltakere til gruppen utover de som er nevnt i vedtaket ovenfor, og Lillestrøm og Elverum 
meldte seg.  Dermed består gruppen av følgende fem medlemmer: Viken (leder), OsloMet, 
Elverum, Lillestrøm og Oslo. 
 
Mandat for arbeidsgruppen foreslås som følger: Arbeidsgruppen skal utrede nærmere 
konsekvensene av Oslo kommunes brev for OREs virksomhet, og skal herunder vurdere 
nåværende praksis for beregning av kontingent for OREs medlemmer. Gruppens arbeid skal  
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diskuteres og konkluderes i styret, og skal om ønskelig sendes på høring til alle medlemmer, 
tidsnok til at eventuelle endringer kan vedtas på årsmøtet i juni 2022. 
 

Anbefaling 
Vi anbefaler at styret godkjenner forslaget til medlemmer som deltar i arbeidsgruppen, 
gruppens mandat og den foreslåtte tidsplan for gruppens arbeid. 

Vedlegg: Ingen 
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Osloregionens Europakontor 

 
SAKSFREMLEGG 

 
Styret, 19.11.21       

Sak nr. 40/21 
 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke  
 

Status Handlingsplan 2021-22 

 
Forslag til vedtak 
Status for gjennomføringen av handlingsplanen 2021-22 tas til orientering. 

Saksfremstilling 

Osloregionens Europakontor skal bidra til at medlemmene bruker europeisk samarbeid for å 
finne gode svar på sine samfunnsutfordringer.  

I strategiperioden 2021-25 har vi søkelys på de samfunnsutfordringene som preger Europa 
og vår region. De viktigste innsatsområdene for perioden er knyttet til målet om et 
bærekraftig samfunn; miljømessig-, sosialt- og økonomisk. Hovedoverskrifter er Det grønne 
skiftet og Inkluderende samfunn, med digital transformasjon som tverrgående satsing. 

Strategien iverksettes gjennom årlige handlingsplaner, utformet i tett dialog med 
medlemmene, og som årsmøtet vedtar. Her finner vi satsinger, tiltak og måltall utover det 
strategien nevner. Handlingsplanen har også en del 2 som viser hvilke prosjekter og tiltak 
hvert enkelt medlem vil prioritere gjennom året. Denne delen av handlingsplanen 
oppdateres løpende i dialog med medlemmene, og vedtas ikke i årsmøtet.  Oversikt over 
datofestede tiltak og aktiviteter finnes i en aktivitetsoversikt som holdes oppdatert i hele 
perioden, se vedlegg.  

Sekretariatet i Osloregionens Europakontor rapporterer årlig til årsmøtet om sin virksomhet, 
på innstilling fra styret. Denne rapporteringen følger årssyklusen, mens handlingsplanen 
gjelder andre halvdel av 2021 og første halvdel av 2022. Med denne saken gir vi styret en 
foreløpig oversikt over fremdriften for den generelle delen av handlingsplanen, som 
beskriver mål og tiltak som gjelder alle medlemmer.  

Vi ser av oversikten under at vi har fått til mye av det vi satt oss som mål i juni. Fortsatt 
bærer noen resultater preg av at vi er på vei ut av en pandemi, men vi regner med å kunne 
levere på det vi har planlagt når besøksaktivitet og annet tar seg opp.   
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Under følger strategier og tiltak for de tre målområdene: Økt kompetanse, Økt deltakelse og 
Økt synlighet. Tabellen nedenfor viser hvilke konkrete mål som inngår i Handlingsplanen for 
2021-22 knyttet til hvert mål, og de to kolonnene til høyre er vår foreløpige status per 
5.11.21, etterfulgt av en kort oppsummering og vurdering av måloppnåelsen. 

Mål 1 Økt kompetanse 

Osloregionens Europakontor skal  

• bidra med kunnskap om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU  

• bidra med kunnskap og kompetanseheving om EU og om EØS-avtalen, EU-
institusjonene og EUs programmer 

Strategier: 

• Formidle målrettet om regionalt europeisk samarbeid og politikkutvikling i EU til 
medlemmer 

• Skape gode møteplasser og utvikle gode verktøy for kompetanseheving om EU og 
EU-prosjekter i Brussel og i Osloregionen 

Tiltak: 

• Informere og formidle gjennom nyhetsartikler, policynotater, oppdateringer på 
sosiale medier og andre kanaler 

• Utarbeide notater om EUs politikkutvikling på relevante områder (policynotater) 

• Innføringskurs om EU/EØS i samarbeid med andre.  

• Fagmøter med mindre grupper knyttet til konkrete problemstillinger  

• Tilby medlemmene skreddersydde studiebesøk 

• Tematiske seminarer på relevante politikkområder  

• Tilby medlemmene tilrettelagte hospitantopphold 

• Foredrag hos medlemmer og samarbeidspartnere 

• Bruke årsmøter og andre styringsmøter i foreningen til faglig oppdatering på EUs 
politikkområder 
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MÅL 1 ØKT KOMPETANSE Dette skal vi oppnå i 2021/22 

Måltall Aktivitet Resultater (kvalitativt) I 
samarbe
id med 

Kommentar foreløpig 
status per 5.11.21 

I rute 

5 hospitanter fra 
minst 4 
medlemmer 

Hospitanter Erfaringsbank, rapporter og 
intervjuer med hospitanter 
viser at hospitantene 
opplever nytte av oppholdet.  

Medlem
mer 

Pandemien har hindret hospitanter 
i 2021 – Utlysningen er åpen for 
2022 

Nei 

10 studiebesøk  Studiebesøk Evaluering og oppfølging viser 
at studiebesøkene treffer 
behov og bidrar til økt 
kompetanse hos medlemmer. 

Medlem
mer 

Viken fk nov. 24-26 november 21 
Glemmen vgs des. 21 
Prosjektsamling Mysen VGS okt. 21 
5 studiebesøk i planlegging vår 2022 

Ja 

1000 abonnenter  

 

40 % åpning av 
brev 

 Nyhetsbrev Nyhetsbrevet oppfattes som 
relevant for medlemmene, 
både blant medlemmene som 
kun følger med gjennom 
nyhetsbrev og de som følger 
EU og internasjonalt arbeid i 
det daglige. 

  Sendes annenhver uke. Det er per 
5.11. 673 abonnementer. 
Åpningsrate: 30-40% 

Ja 

2 praktikanter  Praktikanter Utvide ordningen med 
praktikanter fra andre 
kunnskapsinstitusjoner ved 
behov 

OsloMet  Praktikant fra Høgskolen i Østfold 
høst 2021 

2 praktikanter fra OsloMet er 
rekruttert til vår 2022 

Ja 

1700 følgere på 
Facebook 

 Facebook Økt rekkevidde på FB   P.t. 1 625 – økt aktivitet og økt 
engasjement! 

Ja 

20 deltakere EU 
innføringskurs 
Lynkurs for 
politikere 

Deltakerne får økt 
kompetanse om forholdet 
mellom EU og Norge generelt, 
og på prioriterte områder 
spesielt (digitalisering, grønt 
skifte) 

KS, 
regionsk
ontorer 

Ikke kurs i høst. Under planlegging 
vår/høst 2022 

Delvis 

40 deltakere Fagseminar 
årsmøte 2022 

Deltakerne får økt 
kompetanse om forholdet 
mellom EU og Norge generelt, 
og på prioriterte områder 
spesielt (eks helse/ grønt 
skifte)  

 
Planlegges 9.-10 juni 2022. 

Vær velkommen! 

Ja 

2 konferanser 
eller fagseminar 

 
Deltakerne får økt 
kompetanse om 
politikkutvikling i EU, og 
prosjektrettet seminar med 
relevante temaer 

Regionk
ontor i 
Brussel, 
m.fl 

EUs innovasjonsfond 29.9.21 
Regionor EWRC digitalt 7.10.21 
Kultur over grenser 27-28.10.21 
Planlagt: STRING om jernbane (TBC) 

Ja 

8 policynotater Policynotater 
om EU-
politikk 

Medlemmene får 
skreddersydde policynotater 
om relevant politikkutvikling 
i EU, egeninitierte fra 
sekretariatet og på bestilling 
fra enkeltmedlemmer 

KS, 
regjerin
gen, 
medlem
mer, 
m.fl 

To policy-notat siden juni i år:  

FIt for 55 og EU-Afrika (planlagt 
ferdigstilt nov.21) 

Delvis 
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Sammenstilling om kompetanse: 

På vei ut av pandemien ser vi at medlemmer igjen planlegger og gjennomfører studiebesøk i 
Brussel (og omegn), men vi har p.t. ingen planlagte hospiteringer. Under planlegging i vår er 
blant annet formannskapsbesøk fra Asker og Lillestrøm. Økt aktivitet i høst gir også økt 
synlighet på sosiale medier, og vi produserer nyhetssaker som vi ser blir lest av våre 
abonnenter. Konferanser og fagseminar er gjennomført digitalt og fysisk. Vi har i høst hatt 
praktikant fra Høgskolen i Østfold, og to praktikanter er rekruttert fra OsloMet til 
vårsemesteret 2022. Vi ser fram til høy deltakelse og godt faglig innhold på årsmøtet i juni 
neste år.  

Mål 2 Økt deltakelse 

Osloregionens Europakontor skal 

• bistå medlemmene i utvikling og gjennomføring av EU-/EØS-prosjekter  
• bistå medlemmene i arbeidet med å påvirke EUs politikk og regleverkutforming (etter 

oppdrag fra medlemmene)  

Strategier: 

• Ha oversikt over EUs arbeidsprogrammer og policy som legger føringer for EU-
utlysninger 

• Ha kompetanse til å gi råd i alle faser fra prosjektutvikling til synliggjøring av 
resultater 

• Ha nær kontakt med virkemiddelapparatet for EU- og EØS-midler i EU/EFTA og 
nasjonalt for å koble på de riktige ressursene til rett tid i prosjektsyklusen 

• Gi tilgang til europeiske nettverk og relevante samarbeidspartnere i Brussel 

• Utøve påvirkningsarbeid i EU-prosesser på oppdrag fra medlemmene 

• Ha tett dialog med medlemmene for å ha oppdatert kunnskap om deres behov, 
prioriteringer og muligheter 

• Bidra til at internasjonalt arbeid forankres i medlemmenes mål og strategier 

• Bruke kunnskap om pågående prosjekter i regionen til å koble medlemmene sammen 
i prosjektsamarbeid 

• Videreføre og videreutvikle kontakt med fagpersoner hos medlemmene på 
prioriterte områder 

Tiltak: 

• Besøke alle medlemmene i perioden og ha jevnlig dialog med administrativ og 
politisk ledelse hos alle medlemmer  

• Jevnlige møter i kontaktgruppen for å utveksle informasjon og planlegge felles tiltak 

• Skreddersy faglige møter for ulike aktører blant medlemsmassen i samarbeid med 
personer fra det europeiske- og nasjonale virkemiddelapparatet. 
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MÅL 2 ØKT DELTAKELSE Dette skal vi oppnå i 2021/22 

Måltall Aktivitet 
Resultater 
(kvalitativt) 

I samarbeid 
med 

Kommentar foreløpig status I rute 

7 
prosjekte
r  

Partnerkobli
ng, 
veiledning 

7 prosjekter over 
terskelverdi hvor ORE 
har hatt en rolle i 
utviklingen 

Medlemmer 
og aktører i 
regionen 

• Viken fk: 2 søknader til HEU, Klynge 2, 
utdanning 

• HiØ, Viken mfl. 1 søknad HEU Klynge 2 
kulturarv/digitalt 

• Bærum kulturhus 1 søknad Kreativt 
Europa /dans 

• Erasmus+-akkrediteringer for Oslo 
kommune: mobilitet for elever og 
ansatte skole; 

• Elever + lærlinger og ansatte i fag- og 
yrkesopplæring; 

• Gruppeutveksling og opplæring for 
ungdomsarbeidere (Aktiv ungdom) 

• I arbeid: Innlandet «Mission Pilot» 
klimatilpasning; Verdensarv Kreativt 
Europa, m.fl 

Tilsagn i høst: 
Erasmus+ samarbeidsprosjekt «Come 
together» VTFK-koordinator 
Asker, Elverum og Lillestrøm: HK-dir: 
Kompetanseprogram Erasmus+ 

Ja 

3 
prosjekte
r  

Koble 
aktører i 
regionen 
sammen i 
prosjekter 
som søker 
europeisk 
finansiering 

3 prosjekter igangsatt 
med mer enn ett 
medlem involvert 
hvor ORE har hatt en 
rolle i kobling og/ 
utvikling 

Medlemmer 
og aktører i 
regionen 

• Viken + Asker Horisont Europa 

• Innlandet + Elverum, Ringsaker m.fl. 
Innlandet Mission pilot  

• Surface – samarbeid om miljøvennlig 
kunstgress (Viken, Bærum m fl) 

Ja 

4 møter, 
inkl. 
heldags 
planleggi
ngssemin
ar  

Kontaktgrup
pe 

Deltakerne opplever 
at møtene er en 
nyttig arena for 
oppdatert kunnskap 
og gjensidig 
informasjonsutveksli
ng. 

Alle 
medlemmer, 
eksterne 
innledere 

Medlemmer i KG får vurdere dette- fysiske 
møter høst 2021 + planlagt samling i Brussel 
januar 2022 

Ja 

4 møter Styremøter 

Styrets medlemmer 
opplever at de får 
god innsikt i 
foreningens drift og 
godt underlag for 
strategiske og 
økonomiske 
beslutninger.  

  

Medlemmene i styret får vurdere dette:  

1 digitalt og 1 fysisk møte høst 2021 

Ja 
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8 møter 

 

Skreddersyd
de faglige 
møter og 
prosjektutvi
klingsmøter 

Medlemmene som 
ønsker, får tilgang til 
skreddersydde møter 
med 
virkemiddelapparatet 
(EU/Norge) og 
samarbeidspartnere i 
forbindelse med 
prosjekter eller 
politiske saker 
medlemmene er 
engasjert i. 

Medlemme; 
Regionale og 
lokale 
myndigheter 
i Europa; 
EUs 
institusjoner
; 
Forskningsrå
det, HK-dir; 
forsknings- 
og 
næringsaktø
rer m fl 

• 9.9 Elverum vekst 

• 28.9 Viken fk EU for kultur 

• 29.9 EUs innovasjonsfond 

• 26.10 Elverum tverrfaglig workshop 

• 27.10 Digital kulturarv  

• 27.-28.10: EU-programmer for kultur 

• 29.10 Lillestrøm tverrfaglig workshop 

• 2.11 Workshop med Vestfold og 
Telemark fk  

Ja 

4 
partnerm
øter og 
koblingst
reff 

 

Match 
making 
events / 
Brokerage 
events EØS/ 
EU  

Medlemmene får 
relevante tilbud og 
deltar på fysiske og/ 
eller digitale 
partnerkoblingsaktivi
teter i Brussel, i 
Osloregionen, eller 
andre steder i Europa 
som ORE er 
medarrangør i. 

ERRIN, 
Innovasjon 
Norge, 
Forskningsrå
det, EU-
nettverk 
Horisont 
Bærekraftig 
Osloregion 
SINTEF, KS 
m. fl 

Vi har ikke fortsatt samarbeidet med IN, NFR 
og KS, men vil i samarbeid med andre EU-
nettverk og ulike arrangører som for eks ERRIN 
skreddersy deltakelse for våre medlemmer på 
deres arrangementer.  

Nei 

4 møter 
med 
politisk 
og adm. 
Ledelse 

Medlemsbes
øk/Brusselb
esøk 

Forankre bestillinger 
og forventninger til 
Osloregionens 
Europakontor. 

Innlandet fk 
Drammen 
kommune 
Asker 
kommune 
Vestfold og 
Telemark fk 

• Vestfold og Telemark fk 17.6.21  

• Viken fk 22.6.21 (oppfølging 
arbeidsgruppe 

• Innlandet fk 23.6.21 

• Lillestrøm 25.11.21 

• OsloMet 4.11.21 

• Drammen 18.11.21 

(Formannskapet i Asker besøker ORE i Brussel 
vår 2022) 

Ja 

Sammenstilling om deltakelse: 

Prosjektarbeidet har ikke tatt fri i pandemien – vi ser at medlemmer har levert søknader til 
Horisont Europa‚ Kreativt Europa og Erasmus+ i høst, i prosjekter som ORE har hatt en rolle i 
utviklingen av. Andre prosjekter har fått tilsagn (Erasmus+), og mange flere er under 
utvikling. Sekretariatet har brukt anledningen til å koble seg enda tettere på medlemmer i 
digitale møter for å avstemme forventninger og konkretisere tiltak. Per 5.11. har vi allerede 
nådd måltallet for skreddersydde møter og workshops for å utvikle prosjekter, blant annet 
med dedikerte tverrfaglige Europa-workshops i Elverum, Lillestrøm og Vestfold og Telemark. 
Vi søker en ny måte å koble medlemmer i ulike partnermatching, blant annet gjennom 
samarbeid med nye etablerte EU-nettverk og ERRIN. Møter i styre og kontaktgruppe har 
vært avholdt både fysisk og digitalt, og sekretariatet ber om at medlemmer evaluerer 
styrearbeid og arbeidsform i kontaktgruppen fortløpende. 
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Mål 3 Økt synlighet 

Osloregionens Europakontor skal 

• Synliggjøre Osloregionen og medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer, 
samarbeidspartnere og beslutningstakere 

Strategier:  

• Legge til rette for at medlemmer kan synliggjøre resultater av EU/EØS-finansierte 
prosjekter i Brussel og i Osloregionen 

• Sørge for profilering av politikk og aktiviteter hos medlemmene på ulike europeiske 
møteplasser, konferanser og seminarer 

• Fungere som lyttepost og koblingsboks for medlemmene i Brussel  

• Åpne dører til EUs institusjoner og det norske miljøet i Brussel 

• Skape møteplasser og mulighet til å delta i sentrale europeiske nettverk 

Tiltak: 

• Ta lederskap i sentrale arbeidsgrupper i ERRIN-nettverket 

• Legge til rette for profileringsarrangementer i samarbeid med medlemmer 

• Delta i samarbeid med andre aktører i åpne arrangementer som European Week of 
Citites and Regions og lignende europeiske møteplasser 

 

MÅL 3 ØKT SYNLIGHET Dette skal vi oppnå i 2021/22 

Måltall Aktivitet 
Resultater 
(kvalitativt) 

I 
samarbeid 
med 

Kommentar foreløpig status I rute 

3 events i 
Brussel/digit
alt 

Tema: Eks: FNs 
bærekraftmål; 
Bærekraftig 
Osloregion, 
kunstgress, CCS, 
Innbyggerinvolve-
ring; Det europeiske 
jernbaneåret 
Megaregion; Tema 
Green Week: Zero 
Pollution Water Soil 
(primo juni) 

 

Regionen gjør 
seg gjeldende i 
Brussel på 
prioriterte 
tema.  

Medlemmer
, europeiske 
organisasjon
er, EU-
delegasjone
n og andre 
relevante 
aktører 

Green week partner event 
22.6.21kunstgress: SURFACE (Viken m 
fl) 

String-seminar under planlegging 

Ja 
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Delta aktivt i 
relevante 
møter 

Co-lead i ERRINs 
arbeidsgruppe i 
energi og klima 

Delta i ERRINS 
arbeidsgrupper på 
ICT, Helse,Transport, 
Science and Eduation 
for Society, Creativity 
&Design  

Regionens 
aktører er 
synliggjort og 
deltar i ERRINS 
brokerage 
events;profilere 
medlemmer og 
deres 
prioriterte 
områder i 
arbeidsgruppen
e i ERRIN; 

Spre 
informasjon til 
medlemmer 

ERRIN og 
medlemmer 

Co-lead i arbeidsgruppe energi og 
klima 

 
Co-lead i arbeidsgruppe bioøkonomi 

Aktiv deltakelse i andre relevante 
arbeidsgrupper, eks IKT og Helse 

Ja 

Delta i 
konsortier 
under EWRC 
i oktober 

Legge til 
rette for 
medlemmen
es 
seminarer 

 

Samarbeid i CCRN-
nettverket  

Offisielle / Partner 
events i samarbeid 
med medlemmer 

 

Styrket rolle i 
europeiske 
nettverk og 
profilere 
medlemmer 

Kommisjone
n, EU-
delegasjone
n og andre 
relevante 
aktører 

Vi deltok ikke i CCRN-nettverket i høst, 
men assisterte og promoterte 
medlemmenes deltakelse i tre events: 
i forbindelse med EWRC 2021: tema; 
jernbane (Viken), FNs bærekraftsmål 
(Viken); innbyggerinvolvering (Oslo) 

Ja 

 
Samarbeid med 
Osloregionen om 
synliggjøring av 
regionen i Brussel og 
Europa 

Helhetlig og 
tydelig profil for 
fremme av 
interesser i 
Osloregionen/Ø
stlandsområdet 
i Brussel og ut 
mot europeiske 
partnere 

 

Osloregione
n og 
Østlandssam
arbeidet 

Under utvikling. Samarbeid med begge 
organisasjonene. Studiebesøk fra ØS 
mars 2022.  

Delvis 

Sammenstilling om synlighet: 

Medlemmer har tatt aktivt i bruk de digitale plattformene som EU har lagt til rette for å 
synliggjøre sine politiske satsinger i høst. Viken fylkeskommune med flere medlemmer fikk 
satt søkelys på miljøvennlig innfyll i kunstgressbaner under EU Green Week i juni 2021. I 
tillegg var tre medlemmer aktive under årets EWRC, med tema som jernbane, FNs 
bærekraftsmål og innbyggerinvolvering. Sekretariatet har lederroller i to arbeidsgrupper i 
European Regions Research and Innovation Network (ERRIN), en plattform for 
kunnskapsutveksling og regionalt samarbeid, som støtter medlemmene gjennom 
prosjektutviklingsprosessen og formidler prosjektmuligheter. Arbeidet med å hente 
synergier fra satsinger i Osloregionen og Østlandssamarbeidet er under utvikling, og ØS 
planlegger studiebesøk til Brussel vår 2022.  

https://www.youtube.com/watch?v=eBkyHwA1tq0
https://errin.eu/
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Anbefaling 

Vi foreslår at styret tar status for gjennomføringen av handlingsplanen 2021-22 til 
orientering.  

  

 

Vedlegg 

Aktivitetsoversikt 2021-22  
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