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Til 

 

Mona Stormoen, Innlandet fylkeskommune 

Tonje Kristensen, Viken fylkeskommune  

Marte Larsen Tønseth, Løten kommune 

Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Jørgen Vik, Lillestrøm kommune 

Julie Ness, Oslo kommune 

Yngve Foss, OsloMet 
     
Kopi til  
Varamedlemmene 
Kontaktgruppen 
 
  
Det innkalles til møte i styret for Osloregionens Europakontor    
 
Fredag 23. september 2022, kl. 10-13 
 
Møtet avholdes fysisk på Galleri Oslo – Viken fylkeskommune, rom 803. 
 
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/1062-styremote-23-september-2022 
 
Til informasjon, så vil, før selve styremøtet begynner, lederen av EUs delegasjon til Norge, 
ambassadør Nicolas de La Granville, holde en 30 minutters innledning inkludert 
spørsmål/diskusjon, kl. 10, hvor han vil snakke om EUs prioriteringer i den dramatiske 
situasjonen Europa befinner seg i for tiden. 
 
Det er også viktig å merke seg at før sakslisten kan påbegynnes, så vil det være nødvendig 
at styret velger sin leder og sin nestleder, siden valgkomiteen som foreslo styret som ble 
vedtatt på årsmøtet i juni i år, ikke inkluderte dette i sin innstilling, og i stedet sa at dette 
skulle gjøres av styret selv. 
 
Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på mail gunnar@osloregion.org eller 
mobiltelefon +32 460 941393.  
 

På vegne av styret 
 
Med hilsen  
 
Gunnar Selvik 
Direktør 
(Sign.)          

https://osloregion.org/no/om-oss/moteplan-og-aktiviteter/9-styret-kommende/1062-styremote-23-september-2022
https://osloregion.org/no/om-oss/moteplan-og-aktiviteter/9-styret-kommende/1062-styremote-23-september-2022
mailto:gunnar@osloregion.org
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SAKSLISTE Styremøtet 23. september 
 
 
Sak 21/22 Godkjenning av innkalling  

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 16.09.22.  
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling til møtet 23. september godkjennes.   

 
 
Sak 22/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 22. april 2022 
Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 22.04.22 ble utsendt pr. e-post til  

styremedlemmene 26.04.2022. 
 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra møtet 22. april 2022 godkjennes. 

 
 
Sak 23/22 Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 10. juni 2022 
Vedlegg Signert protokoll ble sendt ut til medlemmene 13. juni. Oslo kommune hadde en merknad 

fremmet innen fristen.  
 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra årsmøtet 2022 godkjennes. 

 
 
Sak 24/22 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 9. september 2022 
Vedlegg nr. 1 Oppsummering fra kontaktgruppesamlingen 9. september 2022 
Vedlegg nr. 2 Presentasjon Ingvild og Randi 
Vedlegg nr. 3 Brev fra Oslo kommune om utmelding av Osloregionens Europakontor 
   

Forslag til vedtak: 
Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 9. september inklusiv 
presentasjon, og brev fra Oslo kommune om utmelding av Osloregionens 
Europakontor, tas til orientering. 

 
Sak 25/22 Økonomisk status pr. 30.06.2022 
 

Forslag til vedtak: 
  Økonomisk status pr 30.06.22 tas til orientering. 
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Sak 26/22 Møteplan 2023 
Vedlegg 

Forslag til vedtak: 
  Møteplanen for 2023 godkjennes. 
 
 
Sak 27/22 Aktiviteter høsten 2022 
Vedlegg   
                          Forslag til vedtak: 
                         Informasjon om aktiviteter høsten 2022 tas til orientering. 
 
 

Sak 28/22 Personalsituasjonen i ORE 

  Forslag til vedtak: 

  Informasjon om personalsituasjonen i ORE tas til orientering. 

 

Sak 29/22 Eventuelt  
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 23.09.22       
Sak nr. 24/22 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik 

 
Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 9. september 

 

 
Forslag til vedtak 
Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 9. september inklusiv presentasjon, og brev 
fra Oslo kommune om utmelding av Osloregionens Europakontor, tas til orientering. 
 
Saksfremstilling 
 
Kontaktgruppen hadde fysisk møte i Galleri Oslo, Viken fylkeskommune kl 12-15 den 9. 
september, hvor bl. a. Osloregionens Europakontor informerte om nytt fra Brussel om det 
grønne skiftet, inkludert aktuelle muligheter for prosjektutvikling, kapasitetsbygging og 
europeisk samarbeid, etterfulgt av gode diskusjoner om de mange prosjektmulighetene som 
finnes for byer og regioner. Videre så orienterte medlemmene hverandre om sine aktiviteter, 
deriblant Oslo kommune om Oslo Byråds vedtatte utmelding av Osloregionens Europakontor. 
 
En oppsummering fra møtet er vedlagt saken. 
  
Anbefaling 
Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 9. september inklusiv presentasjon, og brev 
fra Oslo kommune om utmelding av Osloregionens Europakontor, til orientering. 

 
Vedlegg 
Nr. 1: Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 9. september. 
Nr. 2: Presentasjon Ingvild og Randi kontaktgruppemøtet 9. september                                                                                                                                                 
Nr. 2: Brev fra Oslo kommune om utmelding av Osloregionens Europakontor. 
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 23.09.22       
Sak nr. 25/22 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik 
 

Økonomisk status pr. 30. juni 2022 

 

 
Forslag til vedtak 
Økonomisk status pr 30.6.2022 tas til orientering. 
 
Saksfremstilling 
Resultatet viser et overskudd pr. 30.6.22 på kr 639 359, noe som er 457 032 høyere enn 
budsjettert. 
  
At overskuddet er noe høyere enn budsjettert kommer i hovedsak av at lønnskostnadene er 
noe lavere enn budsjettert grunnet det faktum at to ansatte har sluttet, henholdsvis 1/3-22 
og 1/4-22, og at disse, grunnet usikkerheten rundt kontingentstrukturen som varte frem til 
årsmøtet (og delvis fortsatt foreligger), ennå ikke er erstattet.  
 
Tabellen til høyre viser budsjett 2022 periodisert for første halvår.  
 
Regnskap pr. 30. juni følger på neste side.  
  
 
Anbefaling 
Vi foreslår at styret tar økonomisk status pr. 30.06.22 til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Ingen 
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Osloregionens Europakontor     

     

Regnskap pr. 30.6.22 
 

      

     
 

 

      

     

Regnskap Budsjett

Per 30.6.22 per 30.06.22

Kontingentinntekter - periodisert 4 710 653                         4 702 574                       

Ekstra inntekt - Leie fremleie 250 000                           

Sum inntekter 4 710 653                         4 952 574                       

-                                      

-                                      

Lønnsutgifter inkl pensjon 2 282 676                        2 825 000                       

EUR-kompensasjon 75 000                              

IT drift 72 085                               91 536                              

Kompetanseheving 4 788                                  21 538                              

Kontorleie 1 268 151                        1 225 000                       

Administrasjon 70 672                               77 000                              

Kontingenter eksterne nettverk 32 027                               18 846                              

Regnskap/Revisjon 230 633                            200 000                           

Seminar/Konfer./Representasjon 8 594                                  16 153                              

Reiseutgifter 105 700                            167 383                           

Sum driftskostnader 4 075 327                         4 770 247                       

-                                        

-                                        

Finansinntekter 15 211,58                        

Finanskostnader 11 178,68                        

Sum finansposter 4 032,90                           

-                                        

-                                        -                                      

Resultat 639 359                             182 327                           
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Osloregionens Europakontor 

 
 

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 17.9.21       
Sak nr. 26/22 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik 
 

Møteplan 2023 

 

 
Forslag til vedtak 
Møteplanen for 2023 godkjennes. 
 
 
 
Saksfremstilling 
Styret setter datoer for styremøtene. Forslag til møteplan for 2023 følger vedlagt saken. 
Direktør nevnte på årsmøtet i 2022 at aktuelle datoer for årsmøtet 2023 kan være 8.-9. juni. 
Sekretariatet planlegger befaring og fagseminar i tilknytning til årsmøtet 8. juni, og foreslår at 
selve årsmøtet avholdes fredag 9. juni, i Brussel. Det er foreløpig ikke fremsatt innvendinger 
mot denne datoen.  
 
Møteplan for høsten 2022 ble vedtatt i styremøtet 17.09.21. Vi fortsetter praksisen med å 
avholde kontaktgruppemøter i forkant av styremøtene. For oversiktens skyld fremkommer 
også disse møtene i vedlegget.  
 
Styret kan selvfølgelig velge å avholde styremøter digitalt, men sekretariatet legger 
fortrinnsvis opp til at styremøtene finner sted fysisk, i Oslo/Osloregionen.  
 
Etter styremøtet vil møteplanen legges ut på OREs nettside.  
 
 
Anbefaling 
Det anbefales at møteplanen for 2023 godkjennes.  
  

Vedlegg 
Forslag til møteplan for Osloregionens Europakontor 2023.   
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Osloregionens Europakontor 
 
 

 
SAKSFREMLEGG 

 
Styret, 23.09.22      

Sak nr. 27/22 
 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik 
 

Aktiviteter høsten 2022 
 
 
Forslag til vedtak: 
Informasjon om høstens aktiviteter i 2022 tas til orientering. 
 
Saksfremstilling 
 
Med denne saken orienterer vi om de viktigste arrangementene i høst (og litt over i 2023).  
 
Denne aktivitetsplanen har sitt utgangspunkt i Handlingsplan Del 1 2022-23 (HP1), som ble 
vedtatt av Årsmøtet i juni 2022.  HP1 er videre basert på den 4-årige strategiperioden 2021-
25, og HP1 gir dermed en overordnet oversikt over satsninger, tiltak og måltall for 2022-23. 
Handlingsplanen har videre en Del 2 for 2022-23 (HP2), hvor det gis en oversikt over det 
enkelte medlems aktiviteter/prosjekter.  HP2 oppdateres fortløpende av både medlemmene 
og sekretariatet direkte på Teams (hvor siste versjon av dokumentet også lagres til enhver 
tid). Vedlagte aktivitetsplan skulle dermed være godt forankret i foreningens 
styringsdokumenter og i medlemmenes behov. 
 
 
1. European Week of Regions and Cities (EWRC) 2022 
 
I år arrangeres EWRC for 20. gang i perioden 10.-13. oktober med den overordnete 
overskriften «New challenges for Europe´s cohesion».  
 
Under denne overskriften er det fire temaer: Det grønne skiftet, Territoriell samhørighet, 
Digital transformasjon og Styrking av ungdom. 
 
Programmet i år er preget av at da det ble planlagt så var smittesituasjonen fortsatt litt 
usikker.  Dermed er de fleste aktiviteter digitale, dog med en del unntak, som åpning og 
avslutning og en del utvalgte arrangementer. 
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11. oktober arrangerer vår region (Østlandssamarbeidet/ORE) i samarbeid med Regional 
Council of South-West Finland og Capital Region of Berlin-Brandenburg, i tillegg til andre 
medlemmer i Scandria Alliance et webinar med tittelen «Urban nodes 
– accelerators of sustainable and balanced regional development?». Tema er bærekraftig 
transport og arealplanlegging i og mellom urbane og rurale strøk, og hvordan TEN-T er 
et verktøy for den utviklingen. Dette vil være en god anledning for å profilere Scandria Alliance 
sitt arbeid. 
 

12. oktober har Oslo kommune en online workshop «Launch of the TEN-T Scan-Med 
Observatory» (dette er en del av Horisont 2020 prosjektet MOVE21 med partnere fra 
Gøteborg, Hamburg, Munchen, Bologna og Roma). 
 
13. oktober er Innlandet fylkeskommune partner i en online workshop «Digital realities in 

tourism». AR og VR har blitt mer og mer vanlig innen turisme, på alle stadier av kundens 
reise, og i workshopen vil diverse best practice eksempler bli vist (deriblant bruk av 
hologram på vannspeilet på Gålå). 
 
I tillegg vil Osloregionens Europakontor moderere en workshop under arrangementet “Food 
2030: Regions as Agents of Change for Sustainable Food Systems and Bio-based Solutions” 12. 
oktober. Workshopen avholdes digitalt, og arrangeres av European Regions Research and 
Innovation Network (ERRIN) i samarbeid med Europakommisjonen.  
 
Hele programmet for årets EWRC finnes her, og påmelding er fortsatt mulig (se egen 
informasjon om dette utsendt av sekretariatet på epost i august). 
 
 
2. Studiebesøk Asker kommune – formannskapet 
 
Allerede 6.-8. september fikk vi besøk av Asker kommune – formannskapet.  Dette var et lenge 
planlagt besøk, som egentlig skulle ha funnet sted i april i år, men som av kjente årsaker ble 
utsatt. Tema for besøket var EU/EØS/SDG, og i tillegg til å møte relevante aktører i Brussel 
(Forskningsrådet, EU-delegasjonen, ERRIN, m fl), besøkte de også byen Leuven, som som kjent 
har kommet langt i sitt bærekraftsarbeid (Leuven er bl. a. en av de utvalgte 100 klimanøytrale 
byene innen 2030), og som andre medlemmer tidligere har hatt kontakt med. 
 
 
3. Studiebesøk Lillestrøm kommune – formannskapet 
 
Også formannskapet i Lillestrøm hadde planlagt et studiebesøk til oss i vår, og også dette ble 
flyttet til denne høsten, nærmere bestemt til 14.-16. september.  Leuven by er også en del av 
deres besøk, hvor de faktisk vil tilbringe en hel dag, inklusiv et møte med varaordføreren, en 
presentasjon av deres mobilitetsplan, og deres arbeid innen innovasjon og SDGer.  På dag to 
har de møter med EU-delegasjonen i Det norske hus. 
 
 

https://eu.app.swapcard.com/event/euregionsweek-2022
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4. Studiebesøk fra andre 
I tillegg til besøk fra medlemmer, vil vi motta mange andre som er interesserte i Brussel og i 
det vi holder på med – deriblant BI, AHO, Proventia, m. fl. 
 
 
5. Hospitanter 
 
Denne høsten er vi omsider i gang med vår viktige hospitantordning, og i månedsskiftet 
september/oktober får vi en hospitant fra OsloMet på besøk, Olga Pakhomova, som er særlig 
opptatt av arkivtjenester.  I tillegg får vi besøk av Stian Berg fra Innlandet fylkeskommune 3 
uker i oktober, som fortrinnsvis er interessert i å få økt sin kunnskap innen bioøkonomi, 
entreprenørskap, mm. 
 
 
6. Medlemswebinarer om relevante tema  
 
Vi planlegger å følge opp suksessen fra i vår med å holde medlemswebinarer med 
foredragsholdere fra den norske EU-delegasjonen og evt andre i Brussel også nå i høst.  Det 
første webinaret planlegges for oktober, og tema da vil være REPowerEU-planen, som er en 
reaksjon på de forstyrrelser på det globale energimarked, som Russlands invasjon av Ukraina 
har forårsaket. Det skal settes en stopper for EUs avhengighet av russiske fossile brennstoffer 
og samtidig skal klimakrisen takles. At dette også angår Norge er hevet over enhver tvil, og 
det vil naturligvis også bli en vurdering av om dette er EØS-relevant rent juridisk. 
 
 
7. Besøk/møter med medlemmer 
 
Også denne høsten legger vi opp til fysiske medlemsbesøk, og vi har for høsten lagt inn 
medlemsbesøk hos Kongsberg, Drammen, Viken, Asker og Bærum allerede nå i september. Vi 
tar selvfølgelig gjerne turen til flere! 

 
8. Lynkurs 
 
25.-26. januar 2023 skal vi endelig arrangere fysisk lynkurs igjen i Brussel, nærmere bestemt i 
Det norske hus.  Dette vil som vanlig være et samarbeidsprosjekt mellom de seks norske 
regionskontorene og KS, og denne gangen vil vi koordinere det hele. Invitasjon vil komme i 
løpet av høsten.  Målgruppen er som vanlig administrasjon og politikere hos våre respektive 
medlemmer. 
 
 
9. Seminar med det svenske formannskapet i EU innen New European Bauhaus 
 
Som mange sikkert vet vil Sverige ha det roterende formannskapet i Rådet for EU i perioden 
1/1-30/6-23.  Da Osloregionens Europakontor selv holdt et medlemsseminar i juni i år ifm  
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årsmøtet om nettopp New European Bauhaus og mulighetene for prosjektutvikling, så var 
også svenske aktører til stede.  Disse foreslo at dette måtte kunne gjøres også som en del av 
det svenske formannskapsprogrammet.  Vi er for tiden i en forberedende dialog med dem om 
dette, og håper å få et slikt seminar på plass så tidlig som mulig i 2023. 
 
 
10. Studiebesøk i 2023 
 
Allerede nå så er vi i planleggingsfasen av studiebesøk fra både Drammen kommune og 
Vestfold og Telemark fylkeskommune på vårparten 2023, men vi er selvfølgelig glade og 
motiverte for å motta flere av dere! 
 

 

 

Anbefaling 
Vi anbefaler at styret tar informasjon om høstens aktiviteter i regi av Europakontoret til 
orientering. 

 
Vedlegg  
Aktivitetsoversikt pr 14.09.2022 
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Osloregionens Europakontor 

 
 

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 23.09.22       
Sak nr. 28/22 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik  
 

Personalsituasjonen ved Osloregionens Europakontor  
  
Forslag til vedtak   
Informasjonen om personalsituasjon ved Osloregionens Europakontor tas til orientering.   
   
  

Saksfremstilling   
Formålet med denne saken er å orientere om status for ansettelsesprosessen av etterfølgeren 
til Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, som sluttet hos oss som Europarådgiver innen 
utdanning/forskning/helse 1/4, om den midlertidige ansettelsen av Ingrid Rollag Føsker ifm at 
Andreas Løhren har bedt om og fått permisjon fra sin stilling, og om ny studentpraktikant fra 
Universitet i Oslo, Lene Vadseth Larsgård.  
  

 

Ny Europarådgiver innen utdanning, forskning og helse, arbeidssted Brussel 

Sjur Rynningen Bie-Lorentzen sa opp sin stilling som Europarådgiver med virkning fra 1 april 
2022, og som hans etterfølger startet vi en ansettelsesprosess først etter årsmøtet, siden det 
først var da vi fikk mer visshet om medlemmenes kontingentsituasjon (grunnet Oslos nylige 
utmelding, vil erstatning for Astrid Bjerke, som sluttet 1/3-22, stilles i bero inntil videre).  

Ved søknadsfristens utløp mottok vi hele 32 søknader til stillingen, hvorav seks av disse er blitt 
innkalt til intervju. Det er mange svært gode kandidater blant søkerne, noe som vi selvfølgelig 
setter stor pris på (og som tyder på at vårt kontor er et sted mange ønsker å arbeide hos). 
Målet er å ha valgt kandidat innen 30/9-22. 
 
 
Midlertidig ansettelse av Europarådgiver 
 
Ingrid Rollag Føsker var studentpraktikant fra OsloMet hos oss nå i vår, og ifm at Andreas 
Løhren gikk ut i permisjon 1. september så har Ingrid begynt som midlertidig Europarådgiver 
i ett år, hvor hun delvis skal dekke oppgaver som Andreas har hatt (særlig innenfor 
kommunikasjon/administrasjon). At hun allerede har erfaring hos oss som studentpraktikant 
er selvfølgelig en stor fordel, ved at hun kjenner våre rutiner og oppgaver godt. 
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Praktikant fra Universitetet i Oslo (UiO) 
 
Lene Vadseth Larsgård er studentpraktikant hos oss fra 1 september og frem til midten av 
desember.  Hun er ferdig med en bachelorgrad i Statsvitenskap ved UiO, og går nå på 
masterstudium i teknologi, innovasjon og kunnskap samme sted. Hun er politisk interessert, og 
har ved siden av studiene bl a jobbet som valgkampmedarbeider ved Stortingsvalget i 2021, 
og hun er aktiv i lokalpolitikken i Ålesund.    
 
Gjennom sitt praktikantopphold ser hun frem til å praktisere det hun har lært, og da i en 
internasjonal kontekst. 
 
 
Anbefaling   
Vi foreslår at styret tar informasjonen om personalsituasjonen ved Osloregionens 
Europakontor til orientering.   
   
   
Vedlegg   
Ingen.   
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