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Til 

Marte Ingul, Oslo kommune 

Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune  

Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune 

Mizanur Rahaman, Lillehammer kommune 

Yngve Foss, OsloMet 

 
    
 
Kopi til  
Varamedlemmene 
Kontaktgruppen 
 
  
Det innkalles til styremøte i Osloregionens Europakontor    
 
Fredag 19. februar 2021, kl. 10.00 – 13.00 
 
Møtet avholdes som videokonferanse på Teams. Lenke.  
 
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/785-styremote-19-februar  
 
Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på mail gunnar@osloregion 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/785-styremote-19-februar
https://osloregion.org/no/om-oss/moteplan-og-aktiviteter/9-styret-kommende/785-styremote-19-februar
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SAKSLISTE Styremøtet 19. februar 
 
 
Sak 1/21 Godkjenning av innkalling  

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 12.2.21.  
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling til møtet 19. februar godkjennes.   

 
 
Sak 2/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 20. november 2020 
Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 20.11.20 ble utsendt pr. e-post til  

styremedlemmene 24.11.20. 
 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra møtet 20. november 2020 godkjennes. 

 
 
Sak 3/21 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 5. februar 
Vedlegg  
  Forslag til vedtak: 

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 5.februar 2021 tas til orientering. 

 
Sak 4/21 Årsmelding 2020  
Vedlegg 
 

Forslag til vedtak: 
1. Utkast til årsmelding tas til orientering.  
2. Styrets merknader innarbeides i ny versjon som styret får til endelig 

behandling i neste møte. 
 
 

Sak 5/21 Årsregnskap 2020  
Vedlegg 
  Forslag til vedtak: 
  Årsregnskap for 2020 godkjennes. 
 
 
Sak 6/21 Revisjon av vedtekter  

  
Forslag til vedtak: 
Utkast til reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor, med de 
endringer som ble vedtatt i styremøtet, sendes på høring til alle medlemmer. 
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Sak 7/21 Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25  
Vedlegg 

Forslag til vedtak: 
Utkast til ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25, med de 
endringer som ble vedtatt i styremøtet, sendes på høring til alle medlemmer. 

 
 
Sak 8/21 Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2021-22 
Vedlegg  

Forslag til vedtak: 
Innspill fra styret tas med i det videre arbeidet med handlingsplanen. 
 
 

Sak 9/21 Aktuelle saker på EUs agenda  
Vedlegg 

Forslag til vedtak: 
Informasjon om EUs arbeid mot hatkriminalitet, EUs modernisering av 
regelverket for batterier og EUs strategi for smart og bærekraftig mobilitet tas 
til orientering. 
 

 

Sak 10/21 Eventuelt  
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 19.2.21       
Sak nr. 3/21 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke 
 

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 5. februar 

 

 
Forslag til vedtak 
Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 5. februar 2021 tas til orientering. 
 
Saksfremstilling 
 
Kontaktgruppen og ORE-sekretariatet skulle etter planen ha en to-dagers samling i Vestfold 
og Telemark fylkeskommune som vertskap, slik vi vanligvis samles på starten av året. I år ble 
samlingen omgjort til et fire-timers møte på Teams fredag 5. februar. Her ga medlemmenes 
administrative representanter sine innspill til saker som ny strategi, vedtektsrevisjon og 
handlingsplan. Samtidig presenterte sekretariatet planer for 2021, og drøftet konkrete tiltak 
og bestillinger fra medlemmene. Se vedlagte oppsummering for mer informasjon. 
 
 
 
 
 
Anbefaling 
Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 5. februar til orientering. 

 
Vedlegg 
Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 5. februar 2021 
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 19.2.21      
Sak nr. 4/21 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke 
 

Årsmelding 2020 
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Utkast til årsmelding tas til orientering.  
2. Styrets merknader innarbeides i ny versjon som styret får til endelig behandling i 

neste møte. 
 
Saksfremstilling 
Oppdraget til Osloregionens Europakontor er å gjøre det enklere for medlemmene å bruke 
den europeiske arena for å finne gode svar på sine samfunnsutfordringer. På tross av en 
verdensomspennende pandemi, har kontoret i samarbeid med medlemmene gjennom hele 
2020 jobbet aktivt med å sikre økt deltakelse, økt kompetanse og økt synlighet i europeiske 
prosesser. 
 
Året var planlagt med et antall seminarer, studiebesøk, hospiteringer og annet, som enten 
måtte avlyses, utsettes eller finne sted på digitale formater. 2020 er også det siste hele året 
hvor gjeldende strategi har fått virke. Vi ser at til tross for pandemien har også 2020 vært et 
år hvor vi har nådd de målene vi har satt oss, både for antall prosjekter som er vurdert over 
terskelverdi i EUs programmer, match making-arrangementer, fagseminarer, nyhetsbrev, 
policynotater og andre kompetansetiltak. Våre medlemmer har også vært synlige på 
europeiske arenaer som Green Week og European Week of Regions and Cities, og vi har 
vedlikeholdt relevante europeiske nettverk gjennom året. Vi noterer at til sammen 44 
konkrete oppdrag/bestillinger fra medlemmene er ferdigstilt i 2020. 
 
 
Anbefaling 
Det foreslås at styret gir sine merknader til utkast til årsmelding, og at disse innarbeides i ny 
versjon som styret innstiller til årsmøtet på neste møte 30. april. 
 
 
Vedlegg  

1. Årsmelding 2020  
2. Aktivtetsoversikt 2020 

 



 

 6 

 
Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 19.2.21       
Sak nr. 5/21 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik 
 

Årsregnskap 2020 
 
Forslag til vedtak 
Årsregnskap for 2020 godkjennes. 
 
 
Saksfremstilling  
 

Årsregnskapet (urevidert) for 2020 viser et overskudd på kr 772 551 sammenlignet med et 
budsjett i balanse. Dette skyldes i hovedsak at kostnader til blant annet kompetanseheving og 
reiseutgifter har vært lavere enn budsjettert, grunnet det faktum at Covid 19 preget 2. halvår 
i enda større grad enn 1. halvår. Lønnskostnadene har vært noe høyere på bakgrunn av at 
svekkelsen av NOK i forhold til EUR er blitt kompensert til de Brussel- ansatte ved kontoret. 
Videre så har leieutgiftene i Brussel vært noe lavere enn budsjettert siden NOK styrket seg 
noe mot EUR i 2. halvår i forhold til 1. halvår. Det reviderte årsregnskapet vil foreligge slik at 
dette kan godkjennes på styremøtet 30 april. 
 
 
 
 
Anbefaling  
Det anbefales at styret godkjenner årsregnskap (urevidert) 2020. 
 
 
 
Vedlegg  
Årsregnskap 2020 med noter 
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 19.2.21       
Sak nr. 6/21 

 
Saksansvarlig: Vedtektsgruppa v/ Anita Lindahl Trosdahl og ORE-sekretariatet 
 

Revisjon av vedtekter 
 
Forslag til vedtak 
 
Utkast til reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor, med de endringer som ble 
vedtatt i styremøtet, sendes på høring til medlemmene. 
 
 
Saksfremstilling  
 
Årsmøtet 2020 ba om gjennomgang av vedtektene til Foreningen Osloregionens 
Europakontor, og i september satte styret ned en arbeidsgruppe for å bidra til denne 
gjennomgangen. Vedtektsgruppa består av representanter fra Oslo kommune (Anita Lindahl 
Trosdahl), Viken fylkeskommune (Gørill Brodahl), Lillestrøm kommune (Martine Matre 
Bonarjee) og Bærum kommune (Øyvind Moberg Wee). Sekretariatet i ORE bistår gruppen. 
 
Arbeidsgruppens mandat er å utforme forslag til nye vedtekter for foreningen slik at de blir i 
tråd med formålet, rette opp eventuelle feil, og foreta nødvendige språklige forbedringer. 
Arbeidsgruppa ble bedt særskilt om å vurdere styresammensetningen og om 
enkeltmedlemmer skal ha rett på fast representasjon. Forslaget skal være ferdig slik at det kan 
behandles på årsmøtet 2021. 
 
Styret ga i møtet 20.11.20 sine innspill til et diskusjonsnotat fra arbeidsgruppen. 
Kontaktgruppen diskuterte også forslag til reviderte vedtekter i sitt møte 5. februar. Innspill 
fra styret og kontaktgruppen er innarbeidet i vedlagte notat med forslag til reviderte 
vedtekter.  
 
Med denne saken ber vi styret gi sine innspill til forslag til reviderte vedtekter, inkludert 
alternativer for styresammensetning. Styrets vedtak innarbeides i det forslaget som sendes 
på høring til alle medlemmer 22. februar, med høringsfrist 12. april.  
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Nedenfor følger forslag til endring av formålsparagraf (pkt. 1), alternativer til 
styresammensetning (pkt. 2) og spørsmål om endring av § 12 (pkt. 3), samt språklige 
justeringer (pkt. 4) 
 
1. Endring av formålspåragrafen 

§ 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE  

Osloregionens Europakontor skal legge til rette for god samfunnsutvikling ved å koble medlemmene til 
europeiske prosesser som fører til innovasjon og verdiskaping i regionen. 

Virksomheten drives gjennom OREs kontorer i henholdsvis Brussel og Oslo. ORE skal blant annet:  

Osloregionens Europakontor skal bistå medlemmene i EU/EØS-saker. ORE bidrar til formålet blant 
annet ved: 

• markedsføre og å synliggjøre muligheter for samarbeid med Østlandsområdet overfor 
institusjoner og organer innenfor EU og EØS samt relevante miljøer utenfor,  

• bistå medlemmer i bygging og vedlikehold av EU- og EØS- relaterte europeiske nettverk, 
herunder med institusjoner, organisasjoner, næringsliv og enkeltpersoner,  

• bistå medlemmer til bedre oppgaveløsning gjennom programmer og andre ordninger innenfor 
EU og EØS,  

• innhente og formidle relevant informasjon om EU og EØS til medlemmer og andre 
målgrupper,  

• yte praktisk bistand til medlemmer i forbindelse med møter, arrangementer, studiebesøk og 
hospitering i Brussel.  

Begrunnelse: 
En formålsparagraf bør være presis og tydelig på hovedformålet med virksomheten. Den bør 
være allmenn nok til at man ikke bør endre den til stadighet. Innstillingen fra vedtektsgruppa 
er at dagens formålsparagraf favner for vidt. Framfor at formålet med Osloregionens 
Europakontor er å «legge til rette for god samfunnsutvikling», mener gruppa at formålet heller 
bør være mer konkret og i retning av at formålet helt enkelt er «å bistå medlemmene i 
EU/EØS-saker», med eksempler på de mest relevante aktivitetene listet under som i dag.  
 
Argumentasjonen er at at det ikke er vårt felles Europakontor som skal legge til rette for god 
samfunnsutvikling i vår region, men at dette er et formål som ivaretas av medlemmene. Slik 
tydeliggjøres Europakontorets profil og oppgave med å bistå medlemmene i ulike EU/EØS-
saker.  
 
2. Tre alternativer for styresammensetning 
 
I dag består styret av 7 representanter, med personlig vara fra samme medlem. Oslo 
kommune har i henhold til dagens vedtekter fast plass i styret. Øvrig styresammensetning skal 
ivareta ulike medlemskategorier slik at fylker, kommuner og kunnskapsinstitusjoner er 
representert. Det har vært praksis, men ikke vedtektsfestet, at tre styremedlemmer har 
representert fylker, tre styremedlemmer har representert kommuner (Oslo er blitt regnet som 
en av disse) og at kunnskapsinstitusjonene har delt på en styreplass som enten fast eller vara 
ved årlig rotasjon. 
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Med denne praksisen vil alle fylker i dag ha fast plass i styret og to plasser vil gå på rotasjon 
blant øvrige kommune-medlemmer. Med kun en kunnskapsinstitusjon blant medlemmene fra 
1. januar 2021 har denne i prinsippet også fast plass, med vara. 
 
Da dette ble drøftet i styret 20. november 2020 var innspillet derfra at dersom noen 
medlemmer skal tildeles fast plass, bør det etableres kriterier som definerer hvilke 
medlemmer som evt. bør ha fast plass.  
 
Det kan tenkes at man kan fastsette noen kriterier som gir noen medlemmer fast plass. Det 
mest nærliggende er kanskje å tenke seg et kriterium knyttet til innbyggertall, evt. andel av 
OREs budsjett. Man kan også definere noen kriterier knyttet til representativitet urban/rural. 
For å kunne ha et engasjert og aktivt styre vil ikke nødvendigvis representativitet være den 
beste målestokken. Man kan tenke seg at aktivitetsnivå eller rolle i europeisk sammenheng 
også kan defineres som et kriterium. De siste kriteriene vil muligens være mer relevante som 
en retningslinje til valgkomiteen i sitt arbeid med å foreslå et godt og representativt styre for 
foreningen.  
 
Etter en helhetlig vurdering foreslår vedtektsgruppa for styret å velge blant følgende tre 
alternativer (evt. sende følgende alternativer på høring blant medlemmer): 
 
Alternativ 1. Vedtektene endres ikke 
 
Begrunnelse: Vedtektene som gjelder fra 2020 legger vekt på at det skal være en 
representativ sammensetning av styret og at styredeltakelse bør rotere mellom 
medlemmene, ref § 11, 6. og 7. ledd. Reglene for styresammensetning sikrer dette ved at 
alle typer medlemmer skal være representert i styret. Oslo kommune og en 
kunnskapsinstitusjon har fast plass. Ved at det ikke er gitt nærmere bestemmelser om 
fordeling av de øvrige 5 styredeltakerne, legger vedtektene også opp til god mulighet for 
rotasjon, samtidig som det ikke er noe som hindrer at medlemmer kan gjenvelges til styret 
for flere sammenhengende perioder. 
 
Alternativ 2. Vedtektene endres slik at medlemmenes budsjettandel brukes som kriterium 
for fast styreplass 
 
Opprinnelige vedtekter: 
§ 11 STYRET   
Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik 
at fylkeskommuner, kommuner og kunnskapsinstitusjoner er representert. Oslo skal være 

representert. For hver styrerepresentant velges personlig vara fra samme medlem.   

 
Forslag til endring:  
 
§ 11 STYRET   
Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik 
at fylkeskommuner, kommuner og kunnskapsinstitusjoner er representert. Oslo skal være 
representert. Medlemmer som bidrar med 1/5 av foreningens budsjett eller mer i foregående år før 
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årsmøtet skal være representert. For hver styrerepresentant velges personlig vara fra samme 

medlem.   
 

Begrunnelse: Inntektsgrunnlaget til foreningen baserer seg på medlemskontingent, som tar 
utgangspunkt i innbyggertall samt et fast grunnbeløp som er likt for alle kommuner og 
fylkeskommuner. Kontingentnivået justeres rutinemessig hvert år tilsvarende den 
kommunale deflatoren. I 2021 betyr det kr 2,9860 per innbygger for kommuner og kr 2,2454 
per innbygger for fylkeskommuner. Kontingentsats for kunnskapsinstitusjoner er basert på 
antall studenter, og skal også justeres med deflator.  
 
Ved å vedtektsfeste at medlemmer som betaler 1/5 av foreningens budsjett får fast 
styreplass, gis et objektivt kriterium som også svarer på «eierandelen» i foreningen som er 
naturlig å reflektere i sammensetningen av styret. Med dagens medlemssammensetning vil 
dette gi Oslo og Viken fast plass i styret.  
 
Alternativ 3. Vedtektene endres ikke, men instruks til valgkomiteen vedtas i styret 
 
Begrunnelse: Under § 11 om styret, i 6. og 7. ledd heter det at: «Styret bør være mest mulig 
representativt. Det legges vekt på rotasjon mellom medlemmene ved valg.» 
 
Valgkomiteen må dermed med utgangspunkt i gjeldende vedtekter ta sikte på å foreslå en 
representativ sammensetning av styret, i tillegg til rotasjon. I tillegg kan styret vedta som 
instruks til valgkomiteen at samtlige medlemmer som står for minst 1/5 av inntektene til 
foreningen, alltid sikres representasjon i styret.  
 
3. Stryke eller omformulere 3. ledd under § 12 DIREKTØR (DAGLIG LEDER)  
 
I Paragraf 12 om direktør (daglig leder) heter det i 2. ledd at: «Den daglige ledelse omfatter 
ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning.» 
 
Begrunnelse: Det anbefales å stryke (eller omformulere) setningen som oppfattes overflødig 
og uklar. Vedtektsgruppas oppfatning er at det kan argumenteres for at innholdet ivaretas i 1. 
ledd: «Direktøren er daglig leder i ORE, og har ansvar for driften av ORE. Daglig leder skal følge 
retningslinjer og vedtak i styret.» 
 
4. Språklige justeringer i vedtektene 
 
Vedtektsgruppa ble bedt om å foreta en helhetlig gjennomgang av vedtektene med hensyn til 
bedre språk, økt presisjonsnivå og retting av eventuelle feil. En rekke slike justeringer, som 
ikke medfører endringer i substans eller ny praksis, foreslås. Det vises til vedlegg hvor slike 
språklige endringer som faller under denne kategorien er markert i teksten.  
 
 
Anbefaling  
Det anbefales at styrets vedtak innarbeides i høringsutkast som sendes medlemmene. 
 
Vedlegg  
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Vedtekter med forslag til endringer markert 
 
Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 19.2.21       
Sak nr. 7/21 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke 

 
Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25 

  
Forslag til vedtak 

Utkast til ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25, med de endringer som ble 
vedtatt i styremøtet, sendes på høring til alle medlemmer. 
 

Saksfremstilling  
Osloregionens Europakontors strategi for perioden 2021-25 skal vedtas av årsmøtet 4. juni 
2021. Styret ga 18. september sin tilslutning til fremdrift og forankring av strategiprosessen 
(jfr. sak 29/20), og har hatt saken til drøfting på hvert styremøte siden, med utgangspunkt i 
aktuelle diskusjonspunkter. Saken har også blitt gjenstand for drøfting i 
kontaktgruppemøtet. Innspill fra styre og kontaktgruppe er innarbeidet i vedlagte utkast.  
 
Gjeldende strategi har fungert godt som styringsverktøy for foreningen, ikke minst som 
overbygg for årlige handlingsplaner hvor mål og tiltak konkretiseres ytterligere. Forslaget 
bærer derfor preg av ønske om evolusjon, ikke revolusjon, når vi nå går inn i en ny 
strategiperiode. Mål fra tidligere strategiperioder om deltakelse, kompetanse og synlighet 
ble videreført fra tidligere til inneværende strategiperiode. Disse foreslås også som mål for 
ny strategiperiode. Innsatsområdene «det grønne skiftet» og «inkluderende samfunn» er 
også videreført, men det presiseres at FNs bærekraftsmål er retningsgivende for foreningens 
arbeid, og at digital transformasjon inngår blant de tverrgående satsingene.  
 
Parallelt med utformingen av ny strategi pågår et arbeid for å revidere vedtektene. Ettersom 
dette arbeidet også innebærer en omformulering av gjeldende formålsparagraf, tar vi i 
arbeidet med utkast til ny strategi høyde for at årsmøtet vedtar en revidert formålsparagraf. 
 
Med denne saken ønsker vi innspill og eventuelle endringsforslag til strategiutkastet før det 
sendes på høring til alle medlemmene 22. februar 2021. Høringsfrist settes til 12. april 2021, 
slik at styret får anledning til å ta hensyn til disse innspillene når styrets endelige innstilling til 
årsmøtet skal vedtas i møtet 30. april.  
 
Forslag til vedtektsendringer i egen sak 5/17, sendes på høring sammen med utkastet til 
strategi. 
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Anbefaling  
 
Vi anbefaler at styret gir sine innspill til første utkast av strategi for Osloregionens 
Europakontor 2021-25 
 

Vedlegg  
Første utkast til strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25 
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Osloregionens Europakontor 
    

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 19.2.21       
Sak nr. 8/21 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke 
 

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2021-22 
 
Forslag til vedtak 
Innspill fra styret tas med i det videre arbeidet med handlingsplanen. 
 
Saksfremstilling 
 
Handlingsplanen for perioden juni 2021 til juni 2022 skal vedtas av årsmøtet 2021. I løpet av 
første halvår 2021 går inneværende strategiperiode ut, og ny strategi som vedtas av 
årsmøtet vil dermed også legge føringer for handlingsplanen for 2021-22. Vi har derfor lagt 
en foreløpig versjon av strategien til grunn, som overbygg for de konkrete tiltakene i 
handlingsplanen.  
 
Med denne saken legger vi fram et første utkast til handlingsplan som vi ønsker å drøfte med 
styret. Styret får siste versjon til behandling i neste møte, når styret skal innstille 
handlingsplanen til årsmøtet. Også for perioden 2021-22 legger vi opp til å samle alle 
medlemmers bestillinger og oppdrag i en liste, som utgjør del 2 av handlingsplanen. Her 
fremkommer de prosjekter og tiltak hvert enkelt medlem ønsker å få til i samarbeid med 
Europakontoret. Denne delen av handlingsplanen skal ikke vedtas av årsmøtet, men legges 
fram for styret og kontaktgruppen jevnlig.  
 
I tillegg finnes en foreløpig oversikt over kontorets planlagte aktiviteter for 2021 vedlagt. 
 
Mål 1 Økt deltakelse 
Europakontoret skal bidra til at medlemmene finner gode partnere, kobler seg på de riktige 
nettverkene og at tiltak og prosjekter lykkes i konkurransen om midler fra EU/EØS. I 2021-22 
vil Europakontoret bidra til å utvikle flere prosjekter sammen med medlemmene, og vi har 
som mål å få minst syv konkurransedyktige EU-søknader. Vi vil videre legge til rette for minst 
åtte skreddersydde møter mellom aktører innenfor ulike fagområder og veiledere fra 
virkemiddelapparatet, innen blant andre Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa. Vi vil 
fortsette arbeidet med å koble medlemmer sammen i internasjonale prosjekter, og ønsker å 
oppnå minst fire slike koblinger i 2021-22. Vi vil holde oppdatert en guide til de nye EU-
programmene som løper i perioden 2021-27 og vi vil fortsette å følge med på utlysninger 
som er relevante for medlemmene. Vi vil arrangere partnerkoblingsaktiviteter på prioriterte  
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områder, i samarbeid med blant andre det europeiske forsknings- og innovasjonsnettverket 
ERRIN og EU-nettverket Horisont Bærekraftig Osloregion.  
 
Vi vil også prioritere god forankring hos medlemmene, gjennom styrearbeid, administrativ 
kontaktgruppe og medlemsbesøk. I 2021-22 foreslår vi fire medlemsbesøk, hvor 
hovedhensikten er å drøfte bestillinger og oppdrag med politisk og administrativ ledelse. 
 
Mål 2 Økt kompetanse 
Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til kompetanseheving om relevant politikk- 
og regelverksutvikling i EU. I 2021-22 vil vi formidle målrettet informasjon om hvilke 
muligheter som finnes for regionalt europeisk samarbeid og EUs politikk på utvalgte 
områder, spesielt innen klima, energi og miljø, transport, sirkulærøkonomi, bioøkonomi, 
kultur, utdanning, digitalisering og helse. Kanalene våre er nyhetsartikler, sosiale medier og 
policynotater. Vi vil utarbeide minst 8 policy-notater med informasjon om 
regelverksutvikling og policy i EU som har høy relevans for medlemmene. Vi vil også 
arrangere lynkurs for politikere i samarbeid med KS og de andre regionskontorene. 
 
Mål 3 Økt synlighet 
Osloregionens Europakontor har som mål å synliggjøre regionen og medlemmene overfor 
aktuelle europeiske miljøer, samarbeidspartnere og beslutningstakere. I 2021-22 vil vi 
videreføre et grønt fokus med tematikk knyttet til utslippsfrie byggeplasser, karbonfangst, 
kunstgressbaner i tillegg til andre tema medlemmene ønsker å løfte. I tillegg vil vi fortsette 
med å skape arenaer der medlemmene kan synliggjøre resultater fra sine EU/EØS-finansierte 
prosjekter. Vi vil samtidig profilere politikk og aktiviteter hos medlemmene for et europeisk 
publikum gjennom å arrangere seminarer og webinarer sammen med toneangivende 
nettverk og samarbeidspartnere i Brussel.   
 
 
Anbefaling 
Vi foreslår at styret gir sine innspill til utkast til Handlingsplan for Osloregionens 
Europakontor 2021-22. 
 
Vedlegg 

1. Utkast til Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2021-22 
2. Aktivitetsoversikt 2021 
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Sak nr. 9/21 

 
Saksansvarlig: ORE-sekretariatet 

 

Aktuelle saker på EUs agenda 

 
Forslag til vedtak 
Informasjon om EUs arbeid mot hatkriminalitet, EUs modernisering av regelverket for 
batterier og EUs strategi for smart og bærekraftig mobilitet tas til orientering. 
 
Saksfremstilling 

 
Med denne saken orienteres det kort om tre aktuelle saker på EUs agenda. I vedlagte 
dokumenter gir vi en mer utførlig orientering om hver sak.  
 
EUs arbeid mot hatkriminalitet 
Temaet går igjen i flere av hovedprioriteringene til Ursula von der Leyens kommisjon for 
perioden 2019-2024. Dette er reflektert i det nylig vedtatte langtidsbudsjettet, der det for 
første gang gjøres en direkte kobling mellom utbetalinger og etterlevelse av 
rettsstatsprinsippene. 
 
I sin «State of the Union»-tale i fjor annonserte von der Leyen et nytt initiativ om å utvide 
listen over EU-forbrytelser til også å gjelde all form for hatkriminalitet og hatytringer, 
inkludert hatytringer på nett. Initiativet ble tatt inn i Kommisjonens arbeidsprogram for 
2021, og det er ventet at dette skal legges frem senere i år. En regulering av dette på 
europeisk nivå ansees som helt nødvendig, ifølge en studie publisert i juli i fjor på bestilling 
fra LIBE-komiteen i Europaparlamentet.  
 
EU moderniserer regelverket for batterier 
Like før jul la Europakommisjonen frem et forslag til modernisering av regelverket for  
batterier. Kommisjonens forslag er den første store regelverksleveransen 
under EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi som ble lansert i mars 2020, og tar sikte på å 
gjøre batterier sikrere, effektive og miljømessig bærekraftige gjennom hele livsløpet. Målet 
er at de nye batteriene skal være langvarige og trygge, og de bør gjenbrukes eller 
resirkuleres ved slutten av levetiden, slik at verdifulle materialer mates tilbake i økonomien.   
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De nye reglene vil gjelde for Norge gjennom EØS-avtalen og vil gi nye muligheter også for vår 
region. Vår store andel av fornybar energi gir Norge et fortrinn, og det er derved attraktivt 
for investorer å investere i batteriproduksjon i Norge, noe som vil kunne skape nye grønne  
 
jobber. Norge er en integrert partner i dette arbeidet og vil være en viktig bidragsyter i 
batterisatsningen til EU.   
 

EUs strategi for bærekraftig og smart mobilitet 

9. desember publiserte Europakommisjonen en ny strategi for bærekraftig og smart mobilitet, 

sammen med en Handlingsplan som kartlegger lovforslag og initiativer de neste tre årene. 

Strategien er omfattende, og har som mål å styre både regelverk og markedsetterspørsel mot 

en grønn, europeisk transportsektor.  

 

Mobilitetsstrategien er en del av Green Deal, EUs plan for grønn vekst og et klimanøytralt 
kontinent innen 2050. Konkret innebærer strategien blant annet at det i 2030 skal være 
minst 30 millioner nullutslippsbiler på europeiske veier, antall høyhastighetstog i Europa skal 
dobles, og kollektivtrafikk på distanser inntil 500 km skal være karbonnøytrale. 
 

 
 

 

  
Anbefaling 

Vi anbefaler at informasjon om EUs arbeid mot hatkriminalitet, EUs modernisering av 
regelverket for batterier, og EUs strategi for bærekraft og smart mobilitet tas til orientering. 
 
 

 
Vedlegg 

1. Policynotat – EUS innsats mot hatkriminalitet 
2. Policynotat – EU moderniserer regelverket for batterier 
3. Policynotat – EUs strategi for bærekraftig og smart mobilitet 
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