PROTOKOLL Styremøte 20. november 2020
Møtet ble avholdt som videokonferanse i Teams.

Til stede: Anne-Marte Kolbjørnshus, Erna Ansnes, vara for Marte Ingul, Kåre Pettersen, Siv
Henriette Jacobsen, Lisbeth Hammer Krog, Jarle Tommy Bjerkholt og Johannes Wahl Gran,
vara for Rahaman Mizanur
Forfall: Marte Ingul og Rahaman Mizanur
Adm.: Hanne Varhaug Søberg, Anita Lindahl Trosdahl, Gørill Elisabeth Brodahl, Vibeke
Jakobsen, Dawn Marie Syvertsen, Øyvind Moberg Wee og Trondar Lien
Fra sekretariatet: Gunnar Selvik og Astrid Bjerke
Protokollfører: Astrid Bjerke

Sak 34/20

Godkjenning av innkalling
Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 13.11.20.
Vedtak:
Innkalling til møtet 20. november ble godkjent.

Sak 35/20

Godkjenning av protokoll fra møtet 18. september 2020
Utkast til protokoll fra styremøtet 18.9.20 ble utsendt pr. e-post til
styremedlemmene 21.9.2020.
Vedtak:
Protokollen fra møtet 18. september 2020 ble godkjent.

Sak 36/20

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 6. november 2020
Vedtak:
Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 6. november ble tatt til
orientering.

Sak 37/20

Økonomisk status per 30.9.2020
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Vedtak:
Økonomisk status pr 30.9.20 ble tatt til orientering.

Sak 38/20

Estimert budsjett 2021
Vedtak:
1. Styret ber om at det legges inn en buffer i budsjettet for kompensasjon i
lønnsutgifter som følge av eventuelt svekket kronekurs i 2021.
2. Estimert budsjett for 2021 ble godkjent.

Sak 39/20

Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor
Vedtak:
Styrets innspill i møtet tas med i det videre arbeidet med revisjon av vedtektene.

Sak 40/20

Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25
Vedtak:
Styrets innspill i møtet tas med i det videre arbeidet med strategien.

Sak 41/20

Aktuelle saker på EUs agenda
Vedtak:
Informasjon om Brexit, EUs kjemikaliestrategi og EUs rehabiliteringsbølge for
bygg ble tatt til orientering.

Sak 42/20

Eventuelt
•

Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen er valgt inn i styret (Executive Committee) til
Eurocities.

•

Verdens største klimanettverk C40 åpner kontor i Oslo. Oslo har status som
innovatørby i nettverket. Direktør er nylig tilsatt, og kontoret vil blant annet styrke
det internasjonale samarbeidet mellom byer om klimaledelse og klimastyring samt
utslippsfrie byggeplasser.

•

Som eneste i Norge, har Bærum kommune fått toppkarakter for tredje år på rad, for
sitt klimaarbeid av non-profit organisasjonen CDP. Sammen med flere hundre andre
byer og kommuner verden over, har Bærum rapportert inn sitt arbeid med
klimatilpasning og klimagassreduksjon for 2019.
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•

Jarle Tommy Bjerkholt ved USN takket for samarbeidet så langt, og ser fram til å
fortsette samarbeidet med ORE og medlemmene i ORE også etter at USN er meldt ut
av foreningen fra og med 1. januar.

•

Viken fylkeskommune var nylig vertskap for OECDs 3. internasjonale samling om FNs
bærekraftsmål på lokalt og regionalt nivå. Viken har siden desember 2018 deltatt
som en av ni piloter i et OECD-prosjekt med dette som tema, og leverte sin
prosjektrapport i forbindelse med samlingen.

•

Asker kommune har vedtatt å melde seg inn i Osloregionens Europakontor.
Medlemskapet trer i kraft 1. januar 2021.

•

Yngve Foss, forskningsdirektør ved OsloMet, blir fra 1.1.2021 nytt styremedlem i
Osloregionens Europakontor, med Anne Ullmann som vara.

3

