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Oppsummering fra Kontaktgruppemøte 9. september 2022 kl. 1200-
1430 
 
Møtet ble avholdt på Galleri Oslo, Viken fylkeskommune 
 
Til stede: Martine Matre Bonarjee og Rune Bakkevoll (Viken fylkeskommune), Trond Myrland 
(Bærum kommune), Turid Wulff Knutsen og Stian Berg (Innlandet fylkeskommune), Marthe 
Hoddevik Jensen (Oslo kommune), Vera Østensen (OsloMet – forlot møtet kl 13), Martin 
Hafsahl (Asker kommune), Dag Aanensen (Drammen kommune), Mizanur Rahaman 
(Lillehammer kommune) og Jon Petter Arntzen (Østlandssamarbeidet). 
 
Fra sekretariatet: Gunnar Selvik (referent), Ingvild Jacobsen og Randi Hoseth.  
 
 
1. Velkommen og siste nytt om EU/EØS 
 
Gunnar ønsket velkommen, gav alle ordet for å presentere seg, og orienterte som følger fra 
EU/EØS-politikken:  
 
Det som overskygger alt denne sommeren og nå utover høsten er den pågående krigen i 
Ukraina, som nå har vart i over et halvt år. At denne også får andre konsekvenser enn tap av 
menneskeliv der hvor krigen faktisk finner sted, er også mer og mer synlig – en verden som 
akkurat har kommet ut av en to-årig pandemi med påfølgende logistiske og personellmessige 
utfordringer, blir nå i tillegg utsatt for en energikrise vi ikke har sett maken til.  
 
Gass er naturlig nok blitt voldsomt fokusert på siden Russland er en så stor eksportør, og siden 
gassprisen også styrer elektrisitetsprisen. Akkurat som under pandemien så er det 
overnasjonalt samarbeid som vil være løsningen, noe den såkalte REPower EU-planen i mai, 
er et eksempel på, som er en Europeisk reaksjon på de forstyrrelser på det globale 
energimarked, som Russlands invasjon av Ukraina har forårsaket.  
 
At det i tillegg til REPowerEU og sanksjoner er nødvendig med strakstiltak for å stabilisere 
energimarkedet, er helt klart, og for to dager siden foreslo EU-kommisjonen en historisk 
intervensjon i markedet, ved bl a å innføre en form for skatt på annen energi enn gasskraft, 
som så skal brukes til å subsidiere elektrisitetsprisene.  Disse forslagene skal selvfølgelig 
diskuteres nærmere av EUs medlemsstater. 
 
Det har også skjedd andre viktige ting på lovgivningssiden i EU i det siste: Den lange 
diskusjonen om kjernekraft og gass som del av bærekraftige investeringer (taksonomien), ble 
endelig vedtatt i juli, og førstnevnte har jo i tillegg fått et stort oppsving grunnet krigen – hvor 
f eks både Belgia og Tyskland diskuterer om de allikevel ikke skal stenge sine atomkraftverk. 
 
Den viktigste lovgivningspakken, som Det franske formannskapet prøvde å få igjennom, men 
som fortsatt ikke er vedtatt, er Fit for 55 (grunnet uenighet om Co2grenseskatt (CBAM)). 
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Tsjekkia har overtatt formannskapet i Rådet for EU 1/7 fra Frankrike (etterfulgt av Sverige), og 
deres program er nok mindre preget av Det grønne skiftet enn det som godt er, men samtidig 
så gjenspeiler det krisen vi opplever akkurat nå.  Deres prioriteringer er håndtering av 
flyktningekrisen og Ukrainas gjenoppbygging etter krigen, energisikkerhet, styrking av Europas 
forsvarskapasitet og cybersikkerhet, og den europeiske økonomis og de demokratiske 
institusjonenes strategiske motstandsdyktighet. 

Innenfor EØS og Norge så er det selvfølgelig forhandlingsstarten for den neste 7-årsperioden 
for EØS-finansieringsmekanismen som er viktig, og det har vært litt diskusjon om dette i 
norske medier. Det synes å være noen som mener at Norge må betale langt mer grunnet 
krigen (Polen), og andre mener at siden EU nå har ett land mindre (UK) bør dette føre til at vi 
skal betale mindre, men her er det viktig å understreke at alle de tidligere forhandlingene har 
medført kraftige økninger.  
 
Jeg har forøvrig ikke snakket om det faktum at Ungarn/Polen fortsatt ikke har fått sin del av 
EUs gjenoppbyggingsfond grunnet manglende demokratiske prosesser, og heller ikke at UK 
nylig har fått en ny statsminister, som (om mulig) misliker EU enda mer enn den forrige – noe 
som ikke akkurat lover godt for de fortsatte Brexit-problemene.  Disse temaene får dog være 
til en annen gang. 
 

2. Nytt fra Brussel om det grønne skiftet og aktuelle muligheter for prosjektutvikling, 
kapasitetsbygging og europeisk samarbeid 

Ingvild Jacobsen og Randi Hoseth gav en orientering om følgende: Energisituasjonen i Europa, 
EU-kommisjonens arbeidsprogram, utkast til forbud mot mikroplast i EU, European Media 
Freedom Act, HEU Arbeidsprogram for 2023-2024, aktiviteten i European Regions Research 
and Innovation Network (ERRIN), sirkulærøkonomi - Asker kommune som europeisk pilotby, 
oppfølging av vårt arbeid med  New European Bauhaus, mission for klimanøytrale og smarte 
byer (utlysning etter pilotbyer), EIT – European Institute of Innovation and Technology, JPI 
Urban Europe lanserer Driving Urban Transitions (DUT)-partnerskapet, EUs Urbane Agenda 
(UAEU) og European Week of Regions and Cities 2022 (hvor vi er involvert i flere 
arrangementer). 

 
Vedlagt referatet er en Powerpoint-presentasjon, som gir en mer fullstendig oversikt over de 
mange mulighetene som finnes. Europakontoret er selvfølgelig mer enn villig til å hjelpe 
medlemmene på veien mot vellykket deltakelse! 

  
  

3. Innspill til styresaker 

Gunnar gikk igjennom hele møteinnkallingen med vedlegg til styremøtet 23. september. Det 
ble påpekt at det er viktig at styret får konstituert seg ved styremøtets begynnelse, og at 
dette bør tas inn som et eget agendapunkt. Gunnar gikk særlig inn på følgende saker: 25/22: 
Økonomisk status pr. 30.06.2022, 26/22: Møteplan 2023, 27/22: Aktiviteter høsten 2022 og 
28/22: Personalsituasjonen i ORE, og kommentarer fra medlemmene vil bli tatt hensyn til.  
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4. Orienteringer fra medlemmene  
Innlandet (Turid og Stian): Forbereder HEU-søknad sammen med bl a NIBIO, svensk region og 
andre ad klimatilpasning med frist 27/9 (mye penger i potten).  Ser også etter partnere ifm 
CoVe-søknad. Vinstra motorsport – samarbeid med Sintef Digital. Samarbeid med OsloMet ad 
World Expression Forum. 
 
Drammen kommune: Politisk fokus på å få mest mulig ut av ORE-medlemskapet. Jobber med 
å få full oversikt over pågående prosjekter i Drammensregionen, og om disse kan være match 
for de mange mulighetene ORE har skissert opp. Planlegger Brussel-besøk til våren med stort 
prosjektfokus. 
  
Bærum kommune: Fortsatt mye kartlegging, samtidig som det skal stakes ut ny kurs. Er 
interessert i deltakelse i Built4People og også i CCRI. Har også mange nasjonale prosjekter. 
 
Viken fylkeskommune: Mye fokus på omorganiseringsprosessen, hvor nye fylkesdirektører vil 
ansettes snart. Opptatt av String-arbeidet (håper å få signert i høst en avtale med nasjonale 
myndigheter om å utvikle en nordeuropeisk grønn hub). 
 
Oslo kommune: Byrådet vedtok utmeldelse fra ORE i går, med virkning fra 1/10-23 (brev er på 
vei). Mye aktivitet i Eurocities, hvor Oslo er styremedlem (signert MoUer med Ukraina/Kyiv ad 
gjenoppbygging, og jobber med diverse fagområder). Har ansatt person som skal jobbe med 
112 klimanøytrale byer (KDD koordinerer forøvrig de tre norske byene). Tett samarbeid med 
nordiske hovedsteder (er nå utvidet til også å inkludere Baltikum). Mye prosjektaktivitet (8 
pågående HEU-prosjekter, 3 nye søknader, 5 EØS-midlerprosjekter og E+-akkreditering for 
Osloskolene). 
 
Lillehammer kommune: World Expression Forum – håper dette blir permanent, og lagt til 
Lillehammer. Jobber med Gudbrandsdalen 2030, et prosjekt i samarbeid med andre 
kommuner i Gudbrandsdalen om smart og grønn omstilling. Færre Ukrainske flyktninger enn 
antatt. Prosjekt ad elektrisk brøytebil på fjellovergang (resultat kommer i desember) 
 
Asker kommune: Avventer resultat av CCRI-søknad (virker lovende). Åpning av sirkulært 
gjenbrukssenter på Slemmestad. Ad E+-akkreditering: Har prosjekter klare - trenger hjelp til å 
realisere disse. 
 
Østlandssamarbeidet: Godt samarbeid med ORE ad EWRC-arrangement i oktober, og diverse 
annet. Samarbeider også godt med OR IPR (bl a annet om Oslofjorden). Observatør i String-
samarbeidet. Kick-off-møte ad el-energistasjoner med Klimasats-støtte (4-årsprosjekt). 
Årsmøte i Skandria-samarbeidet 8/12. Godskonferanse i Deichmanske sammen med 
NHO/andre, 6/12. 
  
 
5. Eventuelt 
Intet ble diskutert under dette punktet.  


