Oppsummering fra Kontaktgruppemøte 8. april 2022 kl. 1200-1400
Møtet ble avholdt digitalt på Teams
Til stede: Martine Matre Bonarjee og Rune Bakkevoll (Viken fylkeskommune), Trond Myrland
(Bærum kommune), Turid Wulff Knutsen (Innlandet fylkeskommune), Anita Lindahl Trosdahl
(Oslo kommune), Vera Østensen (OsloMet), Lars Haukvik (Vestfold og Telemark
fylkeskommune), Martin Hafsahl (Asker kommune), Aasmund Hagen (Elverum kommune) og
Ann Irene Sæternes (Østlandssamarbeidet)
Fra sekretariatet: Gunnar Selvik (referent) og Andreas Løhren.

1. Velkommen og siste nytt om EU/EØS
Gunnar ønsket velkommen og orienterte som følger fra EU/EØS-politikken:
Krisen som omtrent tok stafettpinnen fra Korona, Ukraina-krigen, har gjort at
sikkerhetspolitikk er blitt avgjørende, ikke lenger bare i Nato eller i det franske
formannsskapet, men for hele Europa, inkludert Norge og regionene. Også denne krisen har
vist viktigheten av det europeiske- og det internasjonale samarbeidet. Sanksjonspakker mot
Russland og våpenleveranser til Ukraina er vedtatt i rekordfart, og flyktninger blir tatt imot
med åpne armer. Selv om Nato er det vi tenker på mht europeisk sikkerhet, så er det EU som
har stått for initiativene, siden Natos handlingsrom er begrenset fordi ingen land i alliansen er
direkte angrepet/artikkel 5 kan utløses. Denne nye sikkerhetssituasjonen snur opp ned på mye
i Europa, hvor det i Sverige/Finland er en debatt om NATO-medlemsskap, mens det i Norge er
en gryende diskusjon rundt vårt forhold til EU/Europa.
Det er også andre kriser – slik som energikrisen – hvor også svaret synes å være økt
internasjonalt samarbeid. Støre og Barth Eide var i Brussel i februar, dagen før angrepet på
Ukraina, og fremmet ideen om Norge som EUs fremste grønne industripartner, inkludert
innen energi. Det er interessant å konstatere at energikrisen sammenkoblet med krigen, gjør
at overgangen til det grønne skiftet kan forseres. Et eksempel på dette er at 11 EU-land, ledet
an av Danmark, nylig kom med en felles uttalelse som understreket viktigheten av å gjøre
ferdig de pågående forhandlingene om Fit for 55-pakken, nettopp for å frigjøre seg fra russisk
energi.
Det er også mange valg i Europa – sist helg i Ungarn, hvor Orban fikk fornyet tillit, noe som
gjør EUs prosesser vanskeligere, og også for oss vil dette ha betydning, f eks for EØS-midlene.
Neste helg er første runde i Frankrikes valg – hvor de to hovedkandidatene står for vidt
forskjellige valg også mht Europeisk samarbeid.
Ellers så er det jo interessant å konstatere at Brexit nesten helt er forsvunnet fra radaren, noe
Boris Johnson vel er glad for.
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Men EU holder ikke bare på med kriser – i forrige uke lanserte Kommisjonen «Sustainable
Products Initiative», et forslag til ny produktpolitikk som skal sikre bærekraftige og sirkulære
produkter i EUs indre marked. Pakken er en oppfølging av EUs handlingsplan for
sirkulærøkonomi som kom i 2020, og som er en av bærebjelkene i EUs Green Deal.
Videre så har Kommisjonen annonsert to nye utlysninger i tilknytning til EU-initiativet New
European Bauhaus (NEB). En bredde av aktiviteter kvalifiserer til støtte innenfor begge
utlysningene, som f.eks. kulturarv, gjenbruk og sirkulærøkonomi, energieffektivisering og
rehabilitering av bygg, inkludering av minoriteter og sårbare grupper, stedsutvikling,
matsystemer, utdanning og fagopplæring m.m.
Oslo kommune takket for presentasjonen og oppfordret ORE til å følge nøye med mht
problematikken rundt omfordeling av flyktninger ifm Ukraina-krisen, og om EUs mulige
løsninger på dette.

2. Innspill til styresaker
a. Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent
Gunnar understreket at denne saken er blitt utsatt fra sist styremøte, og at sekretariatet
kun har justert noen tall grunnet oppdaterte befolkningsdata. Anita presiserte at Oslos
utgangspunkt fortsatt er en halvering av sin kontingent (alternativ 2). Lars på sin side
gjentok at deres holdning fortsatt er alternativ 1, hvor Oslo betaler kontingent som
fylkeskommune.
b. Ny handlingsplan del 1 2022-23
Sekretariatet presenterte siste utkast til ny Handlingsplan del 1 – felles tiltak, som
indikerer forslag til ambisjonsnivå og måloppnåelse for perioden som starter juni 2022 og
ender juni 2023. Innspill fra KG og styret innarbeides i siste versjon, som endelig vedtas
av årsmøtet i juni. Anita savner enda mer konkrete fellesaktiviteter, og Gunnar oppfordret
alle til å be sine respektive styremedlemmer om å foreslå konkrete endringer i nåværende
versjon.
c. Årsmøte
Gunnar presenterte forslag til program, hvor Anita understreket at Oslosaken bør komme
foran budsjettet i årsmøtesaksrekkefølgen.
d. Øvrige innspill til styresaker 11. februar
Økonomisk status pr 31.03.2022 og årsregnskap 2021 (revidert) ble kort presentert av
Gunnar og sendes ut blant styresakene 13. april. Gunnar presenterte kort budsjettet for
2022, som skal frakobles fra kontingenten for 2023. Dette betyr at 2022-budsjettet som
vedtas av årsmøtet ikke tar hensyn til kontingenten for 2023, som vil fastsettes på
bakgrunn av konklusjonen i sak 6/22 (Henvendelse fra Oslo kommune om redusert
kontingent).
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3. Orienteringssaker fra sekretariatet
Gunnar orienterte om følgende planlagte aktiviteter:
a. Green Week (30/5-5/6, hvor ORE vil ha en side-event 2/6 med de andre nordiske
hovedstadsregionene med tittelen «Circular buildings – constructing differently and
sustainable» i Det norske hus i Brussel)
b. European Design Days (OsloMet deltar 10/6 i ERRIN-event, som søkes å være en sideevent til New European Bauhaus-festivalen samme uken)
c. New European Bauhaus workshop (web-event for medlemmer i mai, etterfulgt av
workshop 8 juni i tilknytning til årsmøtet)
d. EWRC 2022 (hybrid 10-13/10, ØS/ORE søkerpartner i digital event sammen med Scandria
Alliance
e. Lynkurs (22-23/9 fysisk i Brussel som lunsj til lunsj workshop – invitasjon kommer i juni)

4. Orienteringer fra medlemmene
Elverum (Asmund): Har pilotprosjekt med Oslo angående 0-emission neighbourhoods, og vil
gjerne ha hjelp fra ORE til å finne partnere til å samarbeide for å løse konkrete
utviklingsutfordringer for dette og andre prosjekter.
Østlandssamarbeidet (Ann-Irene): Rapporterte fra representantskapets møte sist fredag, hvor
bl a konsekvenser av Ukraina-krigen ble diskutert (frosset samarbeid med Russland), og
energipolitikk. Hun reklamerte også for deres neste webinar om Green Deal Missions 22/4
(påmelding via hjemmesiden), og om neste Europaforum 6/5.
Oslo (Anita): Har fått HEU-prosjekt nylig innen beredskap/risikovurderinger. Jobber med
byrådssak om EU-programdeltakelse, hvor hovedfokus er på HEU/E+/Interreg. Avventer svar
på søknad på samfunnsoppdraget klimanøytrale/smarte byer om å bli en av 100 slike byer
(forventes ultimo april 2022).
Bærum kommune: Ny medarbeider, Trond Myrland, introduserte seg (tatt over etter Øyvind).
Jobber med å sette seg inn i prosjekter/handlingsplaner.
Viken fylkeskommune: Martine introduserte seg (begynte 24. februar). Viken har også nylig
fått HEU-prosjekt innen transport, hvor bl a ITS Norge deltar (sammen med Sv/Dk/Nl/Ty
aktører).

5. Eventuelt
Intet ble diskutert under dette punktet.
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