Oppsummering fra Kontaktgruppemøte 5. november 2021 kl. 12001500
Møtet ble avholdt på OsloMet, i Pilestredet 46
Til stede: Martine Matre Bonarjee (Lillestrøm kommune), Håvard Fossbakken (Kongsberg
kommune), Øyvind Moberg Wee (Bærum kommune), Turid Wulff Knutsen (Innlandet
fylkeskommune), Gørill Elisabeth Brodahl og Rune Bakkevoll (Viken fylkeskommune), Erna
Ansnes (Oslo kommune), Vera Østensen og Yngve Foss (OsloMet), Lars Haukvik (Vestfold og
Telemark fylkeskommune) og Eva Næss Karlsen (Osloregionen).
Fra sekretariatet: Gunnar Selvik, Ingvild Jacobsen, Randi Hoseth, Josefine Blixencrone og
Astrid Bjerke (referent)
1. Velkommen siste nytt fra EU og Brussel
Forskningsdirektør Yngve Foss ønsket velkommen til OsloMet.
Gunnar Selvik ønsket deretter velkommen, gav en presentasjon av siste nytt fra EU/EØS og
Brussel som punktvis kan oppsummeres som følger:
• Den nye regjeringens plattform sier at EØS-avtalen skal ligge til grunn for Norges forhold til
Europa, at handlingsrommet i avtalen skal utredes og brukes aktivt, at det skal jobbes
målrettet for å forsvare norske interesser overfor EU, og at det skal gjennomføres en
utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år.
• Ifm. jernbanepakken, som ble vedtatt i EØS-komiteen 24. september, skal det så raskt som
mulig gås i dialog med EU med mål om å sikre Norge unntak fra deler av bestemmelsene
(dette er interessant juridisk upløyd mark og har ikke skjedd ennå).
• Både i Glasgow og i Brussel handler mye nå om å iverksette de store planene.
Rettsstatsproblemer, energikrise og uenighet om hva som er grønn energi i EU truer denne
viktige implementeringsperioden (de to sistnevnte truslene angår også Norge).
2. Innspill til styresaker
Kontaktgruppen drøftet særlig sak 39/21 og 40/21 om henholdsvis henvendelse fra Oslo
kommune om redusert kontingent og status handlingsplan.
Ang. sak 39/21 vil arbeidsgruppen etter styremøtet 19. november igangsette arbeidet etter
mandatet slik det er formulert i forslag til vedtak. Fra Oslo kommunes ståsted vil det først og
fremst være behov for tekniske tjenester knyttet til studiebesøk og hospitering fra
Europakontoret fremover. Det ble foreslått å igangsette en avgrenset kartlegging blant
medlemmer, for å avklare deres behov. I mandatet ligger det også en mulighet for å
undersøke alternative modeller for kontingentberegning. Gørill Brodahl fra Viken fk vil lede
arbeidsgruppen, og vil i forkant av styrets vedtak foreslå en møteplan for gruppen, som i
tillegg til Viken fk har deltakelse fra Oslo kommune, Lillestrøm kommune, Elverum kommune
og OsloMet.
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Sak 40/21 gir et oversiktsbilde over gjennomførte og planlagte aktiviteter fra juni-november
2021, og kontaktgruppen ga sine tilbakemeldinger til denne, med supplering om egne tiltak
og planer. Kontaktgruppen inviteres til å komme med tillegg og evt endringsforslag innen
utgangen av onsdag 10.11. Det kom innspill på å tydeliggjøre i teksten når det er
sekretariatet i ORE som omtales, og når som foreningen som helhet omtales. Det var også en
diskusjon om bruken av begrepet samfunnsutfordringer.

3. Nytt fra Brussel om det grønne skiftet, muligheter i ERRIN (se neste side), og sosiale
media
Europarådgiverne for det grønne skiftet, Ingvild Jacobsen og Randi Hoseth, innledet om Fit
for 55, nytt fra EU innen det grønne skiftet og om alle mulighetene som ligger i OREs
medlemskap i ERRIN. Det ble også orientert om at et forslag fra Kommisjonen på
restriksjoner/forbud av mikroplast (relatert bl.a. til gummigranulat i kunstgressbaner) er
ventet i februar 2022, med mulighet for forsinkelser. Praktikant Josefine Blixencrone fortalte
om OREs nye strategi for sosiale medier, som hun har jobbet med, og oppfordret
medlemmer til å bruke OREs kanaler til å dele sitt budskap. Innledningene ble etterfulgt av
spørsmål og meningsutveksling med kontaktgruppen. Se vedlagte presentasjon.
4. Orienteringer fra medlemmer v/ kontaktgruppen
Innlandet fylkeskommune.: LHMR har siden 2017 hatt status som UNESCO City of Literature,
Nordens største litteraturfestival, og friby for forfulgte forfattere gjennom ICORNnettverket, og lanserer nå World Expression Forum sammen med andre tunge norske
aktører, hvor målet er å bli et slags Davos for ytringsfrihet. Første WEF går av stabelen i
forkant av Litteraturfestivalen 30.-31. mai 2022, på Lillehammer. Kristenn Einarsson og Anne
Thea Haavind jobber med prosjektet, og ORE skal i samarbeid med Innlandet fk utarbeide et
notat som skisserer muligheter i internasjonale finansieringsordninger og hvordan vi
sammen kan bidra til synlighet og deltakelse i Europa. Det jobbes videre med Mission Pilot
Innlandet sammen med Sintef.
Oslo kommune: Stopp under koronaen – fart på sakene i 2022-23.
Horisont Europa – vurderer nå om Oslo skal søke om å bli en av de 100 klimanøytrale byene
som er en av fem definerte «missions» innen 2030. Ikke avklart ennå.
Jobber ellers med prioriteringer i Horisont Europa: et stort excel-ark – klima, miljø gir seg
selv, men også helse, IKT, sosiale spørsmål. Deler gjerne denne informasjonen. Det jobbes
også med en egen FoUI-strategi for Oslo kommune, og her kan HEU-arbeidet bli et operativt
verktøy for å gjennomføre denne.
STRING – formannskap – Oslo kommune har formannskapet i STRING frem til desember
2022. Jobber sammen med bla Viken, som har særlig søkelys på grønn næringsutvikling langs
aksen – green hub. Årsmøtet i Eurocities pågår i Leipzig – hvor Oslo (og Anita) deltar. Ellers
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har Oslo vært til stede på COP26 i Glasgow, som del av C40-nettverket og Race To Zerokampanjen som er organisert av FNs Klimakonvensjon (UNFCCC). Mye av utfordringene
ligger i byene, men også mange av løsningene – kollektiv, renovasjon, osv. Eget møte med
Klima- og miljøminister (Oslo, Fredrikstad og Longyearbyen) i forkant. Ellers har Oslo
gjennom C40 særlig søkelys på Klimabudsjett i kommunen – mange andre byer og regioner
prøver ut dette nå, og utslippsfrie byggeplasser (inkl) Big Buyers Initiative, og særlig
utviklings- og kompetansetiltak knyttet til dette. I tillegg jobbes det med EUs
rehabiliteringsbølge – som forventes å skape mange nye arbeidsplasser i Europa.
Vestfold og Telemark fylkeskommune:
Klimabudsjett leveres for andre gang – styrer fylkeskommunens virksomhet.
Vedtok internasjonal strategi i juni 2021 – inspirert fylkestinget til økt internasjonalt
engasjement, og mulige studieturer og andre aktiviteter som følge av dette.
Hovedutvalg for klima, areal og plan ønsker en temadag om internasjonalt arbeid våren
2022, er i dialog med ORE sekretariatet om dette.
Viken fylkeskommune:
Ikke vedtatt internasjonal strategi – håp om at den behandles snart
Klimabudsjett – også i Viken.
Fortsetter samarbeid om SDG med OECD – utveksle erfaringer med piloter.
Prosjektutviklingsarbeid – tre søknader til HEU til fristen 7.10.21. Levert 7 HEU-søknader
siden Viken ble opprettet.
Internasjonal seksjon – organisert i stab i fylkesrådsleders avdeling, som støttefunksjon til
fagavdelingene.
Aktuelt tema til ERRIN og mulig prosjektsamarbeid: Transport – kollektivtransport postcovid.
OsloMet:
Jobber med ny handlingsplan for EU-arbeidet. Mye sammenfallende tematikk med ORE og
medlemmene, som de mener kan bli relevant og gi muligheter for gode koblinger med OREs
medlemmer.
Lillestrøm kommune:
Internasjonal strategi er vedtatt, og er nå i gang med å utvikle Handlingsplaner – workshop
med kommunen og aktører om utvikling av Lillestrøm-samfunnet med internasjonale
verktøy (ORE deltok her). Denne uken var det også kick-off prosjekt HEU: Rotterdam –
klimatilpasningsprosjekt, teste overvannshåndtering.
Utslippsfrie byggeplasser - hvor får vi tak i strøm – Sørumsand.
Pilotordningen HK-dir – Lillestrøm kommune deltar i Pilotordning for økt internasjonalisering
i opplæring og utdanning i kommunesektoren.
Digitalisering - sensorordningene – Andreas i ORE kobles til digitaliseringsansvarlig i
Lillestrøm.
Kultur over grenser-konferansen fant sted i Lillestrøm 27-28 oktober, med deltakelse fra
flere av OREs medlemmer.
Studieturer til våren for lærlinger(ROAF) går til Longyearbyen. Formannskapet i Lillestrøm
planlegger studietur til Gent / Brussel i vår 2022.
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Osloregionen
18 kommuner fra Osloregionen deltar i Race to Zero – kampanjen – til sammen 24 kommuner.
(Asker, Bærum og Drammen f eks). Tenker gjerne sammen med ORE om oppfølging her.

5. Kontaktgruppesamling i Brussel 27.-28. januar 2022
Sekretariatet arbeider med program for samling i Brussel – hvor det i tillegg til de vanlige
oppgavene knyttet til årshjul og planer, vil være et faglig og sosialt program. Aktuell tematikk
som ble spilt inn i møtet er bla Fit for 55, ny lovgivning knyttet til det grønne skiftet og
ERRIN. Invitasjon til å delta, med skisse til program, vil sendes ut i desember.

6. Eventuelt
Ingen saker til eventuelt
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