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Oppsummering fra Kontaktgruppemøte 5. februar 2021 
 
 
Sted: Møtet ble avholdt som videokonferanse på Teams  
 
Til stede: Aasmund Hagen (Elverum kommune), Martine Matre Bonarjee (Lillestrøm 
kommune), Anne Margrethe Lindseth og Øyvind Moberg Wee (Bærum kommune), Gørill 
Elisabeth Brodahl og Verena Hachmann (Viken fylkeskommune), Anita Lindahl Trosdahl (Oslo 
kommune), Karoline Aursland og Hege Nedberg (OsloMet), Trondar Lien (Drammen 
kommune), Martin Hafsahl (Asker kommune), Dawn Jakobsen og Vibeke Jakobsen (Vestfold 
og Telemark fylkeskommune), Ingar Vaskinn (Kongsberg kommune), Fredrik Skjæret 
(Hamarregionen), Nanna Egidius (Lillehammer kommune) og Ann Irene Sæternes 
(Østlandssamarbeidet). 
 
Fra sekretariatet: Gunnar Selvik, Andreas Løhren, Solveig Standal Skåravik, Ingvild Jacobsen, 
Sjur Rynningen Bie-Lorentzen og Astrid Bjerke (referent) 
 
 
1. Velkommen siste nytt fra Brussel 
Gunnar Selvik redegjorde for siste nytt fra EU og Brussel, inklusiv EUs vedtatte 
langtidsbudsjett, Brexit og behovet for intensivert europeisk- og internasjonalt samarbeid som 
respons på koronapandemien. Deretter redegjorde Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, Ingvild 
Jacobsen og Solveig Standal Skåravik for henholdsvis EUs innsats mot hatkriminalitet, EUs nye 
strategi for bærekraftig og smart mobilitet og EUs forslag til modernisering av regelverket for 
batterier. Se vedlegg til styresaker for mer informasjon. 
 
2. Året som gikk – hva fikk vi til sammen?  
Gunnar Selvik gikk gjennom utkast til årsmelding for 2020, samt oversikt over utførte oppdrag 
og bestillinger i 2020 i Handlingsplanens del 2 (kun til kontaktgruppen). Kontaktgruppen ble 
bedt om å komme med evt. innspill og endringsforslag til første utkast av årsmeldingen innen 
8. februar.  
 
3. Reviderte vedtekter  
Anita Lindahl Trosdahl fra Oslo kommune gikk gjennom forslag til nye vedtekter fra 
vedtektsgruppa. Det kom ingen konkrete endringsforslag eller innvendinger mot de foreslåtte 
endringene. Vedtektsgruppa må skissere to eller flere alternativer til prinsipper for 
styresammensetningen i ORE i sitt forslag til styret. Forslaget går nå til behandling i styret og 
videre på høring til alle medlemmer, med høringsfrist 12. april. 
 
4. Ny strategi 2021-25  
Gunnar Selvik redegjorde for utkast til ny strategi for 2021-25, som i stor grad bygger på 
gjeldende strategi og målformuleringer. Innspill fra kontaktgruppen innarbeides i nytt utkast 
til styret; at strategien er handlingsorientert og at formålet med økt synlighet kommer 
tydeligere fram. Forslaget går nå til behandling i styret og videre på høring til alle medlemmer, 
med høringsfrist 12. april. 
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5. Ny handlingsplan 2021-22 
Astrid Bjerke redegjorde for utkast til handlingsplan for 2021-22, som utvikles med 
utgangspunkt i ny strategi. Alternativer til kunstgress ble foreslått som tema for markering av 
regionen i Europa.  
 
6. Øvrige innspill til styresaker 19. februar 
Gunnar Selvik redegjorde muntlig for Årsregnskap 2020 som skal behandles i styremøte 19. 
februar. Styrepapirer sendes ut 12. februar – kontaktgruppen bes om tilbakemelding innen 
10. februar kl. 15.00.  
 
7.  Praktiske avklaringer i forbindelse med utvidet styremøte, årsmøte og høring  
Kontaktgruppen inviteres, i forbindelse med innkalling og utsending av sakspapirer til 
styremøte 19. februar, til å delta og videresende møtelenke til sine politiske representanter 
/ledelse. Møtet er et «utvidet møte». Årsmøtet 4. juni er planlagt avholdt i Brussel, men 
situasjonen er foreløpig uavklart mht. om det lar seg gjennomføre. Oslo er foreslått som et 
alternativ for et evt. fysisk møte. Høringsutkast for ny strategi og reviderte vedtekter sendes 
postmottak hos medlemmer, med kopi til kontaktgruppen.  
 
8. Aktiviteter og planer 2021 
ORE-sekretariatet orienterte om aktiviteter og planer for 2021:  
 
Lynkurs EU og EØS på 1-2-3. 7-9. april 
De norske regionskontorene og KS arrangerer digitalt Lynkurs kl. 11:00-12:00: Onsdag 7. april, 
torsdag 8. april og fredag 9. april. Norges forhold til EU, grønn omstilling og digitalisering er 
blant temaene.   
  
Green Week 31. mai – 4. juni 
EUs årlige arrangement med fokus på miljøpolitikk. Tema for 2021 er null-forurensing av jord, 

vann og luft, en viktig ambisjon i Green Deal, EUs plan for grønn vekst og klimanøytralitet 

innen 2050. EU vil i løpet av første kvartal 2021 publisere en handlingsplan for null-

forurensing. Man kan søke om å arrangere såkalte “partner events” mellom 3. mai og 13. Juni 

som en del av programmet til Green Week. Søknadsfrist er 12. mars.  

 

Sekretariatet ser på muligheter for samarbeid om en partner event med europakontorene til 

de andre nordiske hovedstadsregionene. Medlemmer er velkomne til å melde interesse for å 

delta. Bærum kommune ytret interesse for en mulig partner event om kunstgress. 

 
EWRC 11.- 14. oktober  
«Slagordet» for årets EWRC-uke er «Together for a recovery» med temaene Green Transition: 
for a sustainable and green recovery, Cohesion: from emergency to resilience, Digital 
Transition: for people og Citizens' engagement: for an inclusive, participative and fair 
recovery. Det vil være færre arrangement i år enn tidligere, så konkurransen for å komme med 
i programmet blir noe tøffere. Søknadsfrist for å bli en del av det offisielle programmet er 26. 
mars. Frist søknad til side event er 3. september. 
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Kultur og digital-seminar 25. mars  
Videreutvikling av satsingen «cultural heritech» med  webinar for kulturformidlere & 
digitalutviklere, i samarbeid med Viken, Innlandet og MUM (Oslo) + Kreativt Europa-desk, 
Forskningsrådet m.fl. Formål: Få våre aktører til å lykkes med EU-utlysninger på dette feltet. 
 
Ny hjemmeside  
Ny hjemmeside ble lansert 5. februar. Alle bes om å gi fortløpende tilbakemeldinger så vi kan 
justere denne slik at den fungerer best mulig. 
 
9. Handlingsplan del 2 2021-22 
Vi gikk gjennom bestillinger fra medlemmene v/ Gunnar og ORE-sekretariatet. Runde blant 
medlemmene som var til stede (se pkt. under for kommentarer) 
 
10. Øvrige orienteringer fra medlemmene v/ kontaktgruppen 
 
Oslo kommune: Er med i tre søknader på Green Deal-utlysningen, Move 21-prosjektet 
innvilget, får ansette fast stilling knyttet til HEU + enda en ny prosjektstilling. Jobber fortsatt 
med Fortum CCS – potensiale for overføring for andre forbrenningsanlegg i Europa. 
 
Styremedlemskap i Eurocities medfører økt innsats på policy-siden fra fagfolk. F.eks. 
luftkvalitet, urban mobilitet osv. Styrevervet gir tilgang på høyeste nivå i EU.  
 
Oslo har signert Green City accord – fokus på miljø, luft, støy og avfall. 
 
Korona: lager ukentlig oppdatering på tilstanden i Europa, samarbeider tett med de nordiske 
hovedstedene. Ønsker eget møte med sekretariatet om handlingsplan del 2 og bestillinger.  
 
Viken fylkeskommune: Tar gjerne eget møte med sekretariatet om nye bestillinger. Er i gang 
med kompetanseprogram for kommuner hvor ORE deltok. Verena Hachmann presenterte seg 
som nyansatt spesialrådgiver for internasjonalt arbeid, har bakgrunn som NCP for transport i 
Forskningsrådet. Er med på 2 søknader ifm. Green Deal-utlysningen - kunstgress og sirkulær 
økonomi. 
 
Elverum kommune: ønsker å få til noe på utdanning og utvikle nye prosjekter.  
 
Asker kommune: har hatt gjennomgang med ORE i forbindelse med temaplan for kultur, om 
muligheter for europeisk samarbeid innen feltet. Vil ha tilsvarende møte med ORE i 
forbindelse med temaplan for næring. 
 
OsloMet: ønsker et bilateralt møte med sekretariatet om bestillinger til handlingsplan del 2. 
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune: vil gå gjennom bestillingene i handlingsplan del 2, og 
kontakte Astrid. 
 
 


