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Til 

Marte Ingul, Oslo kommune 

Siv Henriette Jacobsen, Østfold fylkeskommune 

Kari Anne Sand, Kongsberg kommune 

Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune 

Kåre Pettersen, Vestfold fylkeskommune 

Anne Ullmann, OsloMet 
     
 
Kopi til  
Varamedlemmene 
Kontaktgruppen 
 
 
 
 
 
Det innkalles til møte i styret for Osloregionens Europakontor    
 
Fredag 22. november 2019, kl. 10.00 – 13.00, i Galleriet, Akershus fylkeskommune. 
 
Innkalling med saksliste og saksdokumenter følger under. Alle saksdokumenter inkludert 
vedlegg er publisert på: http://osloregion.org/arrangement/styremote-22-november-2019 
 
Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på mail gunnar@osloregion.org eller 
mobiltelefon +32 46 09 41 393.  
 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
 
Anne-Marte Kolbjørnshus     Gunnar Selvik 
Styreleder       Direktør 
(Sign.)        (Sign.)  

http://osloregion.org/arrangement/styremote-22-november-2019
mailto:gunnar@osloregion.org
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SAKSLISTE Styremøtet 22. november 2019 
 
 
Sak 36/19  Godkjenning av innkalling  

Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 15.11.19.  
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling til møtet 22. november 2019 godkjennes.   

 
 
Sak 37/19 Godkjenning av protokoll fra møtet 20. september 2019  
Vedlegg På grunn av mange forfall var styret ikke beslutningsdyktig i møtet 20.9. Det ble 

besluttet å likevel gjennomføre møtet, og gjengi vedtakene i protokoll som ble 
sendt til styremedlemmer 20.9. for kommentarer og tilslutning til vedtak. 

 
Forslag til vedtak: 
Protokollen fra møtet 20. september 2019 godkjennes. 

 
 
Sak 38/19 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. november 2019   
Vedlegg  
  Forslag til vedtak: 

Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 8. november 2019 tas til 
orientering.  
 

Sak 39/19        Økonomisk status pr. 30.9.19 
 
                          Forslag til vedtak:   

Økonomisk oversikt pr. utgangen av september 2019 tas til orientering.   
 
 
Sak 40/19 Estimert budsjett for Osloregionens Europakontor 2020 
  
  Forslag til vedtak: 
  Estimert budsjett for 2020 godkjennes.  
 
 
Sak 41/19 Kommune- og regionreformens konsekvenser for Osloregionens                               

Europakontor - nedsettelse av administrativ arbeidsgruppe 

 
                           Forslag til vedtak: 
 

1. Styret gir en administrativ arbeidsgruppe mandat til å bistå sekretariatet i 
utarbeidelse av forberedende notater til styret om konsekvenser av kommune- 
og regionreformen med hensyn til blant annet følgende: 
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a. Revisjon av vedtekter i foreningen Osloregionens Europakontor 
b. Medlemsportefølje og styringsstruktur i Osloregionens Europakontor  
c. Kontingentstruktur i Osloregionens Europakontor etter 2021 

 
               2. Den administrative arbeidsgruppen har deltakelse fra følgende medlemmer:  

a. Kommuner: Oslo; Drammen; Skedsmo – Lillestrøm  
b. Fylkeskommuner: Akershus/Østfold/Buskerud – Viken; Oppland/Hedmark 

– Innlandet; Vestfold/Telemark – Vestfold og Telemark   
c. Kunnskapsinstitusjoner: OsloMet/USN  

 
Sak 42/19      Personalsituasjonen i Osloregionens Europakontor 
 

Forslag til vedtak: 
Informasjonen om personalsituasjonen i Osloregionens Europakontor tas til 
orientering. 

 
 
Sak 43/19       Utsmykking av lokaler i Osloregionens Europakontor 
 
                         Forslag til vedtak: 

Informasjon om utsmykking av Osloregionens Europakontor sine lokaler i 
Brussel tas til orientering. 

 
 
Sak 44/19 Osloregionens Europakontor i Oslo flytter til Tordenskiolds gate 2 
 
  Forslag til vedtak: 
  Informasjon om flytting til Tordenskiolds gate 2 tas til orientering. 
 
 
Sak 45/19       Lynkurs i EU og EØS for folkevalgte  
Vedlegg   
  Forslag til vedtak: 
  Informasjonen om folkevalgtopplæring og lynkurs tas til orientering.  
 
 
Sak 46/19       Eventuelt 
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 22.11.19       
Sak nr. 38/19 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke 
 

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. november 2019  

 

 
Forslag til vedtak 
Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 8. november 2019 tas til orientering. 
 
 
 
Saksfremstilling 
Den administrative kontaktgruppen i Osloregionens Europakontor hadde sitt siste møte i år i 
Akershus fylkeskommunes lokaler. Tema var blant annet kommune- og regionreformen, 
øvrige saker til styrets behandling og gjensidige orienteringer.  
 
 
Oppsummering fra møtet er vedlagt saken.  
 
  
Anbefaling 
Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. november til orientering.  

 
Vedlegg 
Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 8. november 2019.   
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 22.11.19       
Sak nr. 39/19 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik 
 

Økonomisk status pr. 30.9.19  

 
Forslag til vedtak 
Økonomisk oversikt pr. utgangen av september 2019 tas til orientering.   
 
Saksfremstilling 

Resultatet viser et overskudd pr. 30.9.19 på kr. 1.058.956,- 
 
Overskridelsen på kontorleie skyldes at refusjon fra Region Värmland ikke er lagt inn i 
regnskapet. Det er sendt ut faktura pålydende EUR 62.486,70 til Region Värmland. 
 
Regnskap pr. 30. september følger på neste side. Tabellen til høyre viser budsjett 2019 
periodisert for tredje kvartal. 
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Osloregionens Europakontor 

     

Regnskap pr. 30.09.19     

     

     

  30.09.2019  Budsjett 

     
Kontingentinntekter  8 400 771  8 400 771 

Ekstra inntekt huseier Nordic House  742 540  750 000 

Leieinntekter   72 580  55 000 

          

     
Sum inntekter  9 215 891  9 205 771 

     
Lønnsutgifter inkl. pensjon  3 324 803  3 675 000 

Annen personalkost - rekruttering   362 114  225 000 

IT drift  234 586  127 500 

Kompetanseheving ansatte  14 921  30 000 

Tjenestebolig  179 886  165 000 

Avskrivninger  18 429  15 000 

Kontorleie/fellesutgifter  1 370 911  1 237 500 

Kontorleie- Vedlikehold  1 764 527  1 361 250 

Kontorleie/fellesutgifter - Oslo lokaler  90 859  102 000 

Administrasjon  68 647  97 500 

Kontingent eksterne nettverk  34 976  26 250 

Regnskap/Revisjon  301 650  277 500 

Kjøp av tjenester  2 813  3 750 

Kurs/seminar (repr. / profilering / medl. pleie)  11 126  22 500 

Informasjon  2 794  1 500 

Reiseutgifter  328 764  285 000 

Styremøter/Årsmøter   23 933   30 000 

     
Sum driftsutgifter  8 135 740  7 682 250 

     
Finansinntekter  5 565  0 

Finanskostnader   26 760   0 

Sum finansposter  -21 195  0 

          

Resultat   1 058 956   1 523 521 
 

 
Anbefaling 
Det foreslås at styret tar økonomisk oversikt pr. utgangen av september 2019 til orientering.   
 
Vedlegg 
Ingen.  
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 22.11.19       
Sak nr. 40/19 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik 
 

Estimert budsjett for Osloregionens Europakontor 2020 

 
Forslag til vedtak 
Estimert budsjett for 2020 godkjennes. 
 
Saksfremstilling 
 
Estimert budsjett er en framskriving av budsjettet for 2019 og korrigert for kommunal 
deflator for 2020 på 2,8 prosent og estimert lønnsvekst på 2,45 prosent fra 1.5.2020. 
Befolkningstallene pr. 1.7.2019 er lagt til grunn for beregning av kontingentinntekter.  
Som vedtatt i årsmøtet 2019 vil kontingenten for 2020 forbli uendret på tross av 
regionsreformen, med unntak av reduksjon av grunnbeløpene som er et resultat av færre 
fylkeskommuner, og med unntak av at det er blitt flere innbyggere i noen sammenslåtte 
kommuner.  
 
Først fra budsjettåret 2021 vil kontingenten kunne endres, og da på bakgrunn av forslag fra 
arbeidsgruppe (ref. sak 41/19), styrets innstilling og årsmøtets diskusjon og vedtak i 2020. 
Befolkningstallene vil oppdateres når tallene for 2020 foreligger.  
 
Etter 2019-budsjettårets oppussingsprosjekt, som ble finansiert av huseier og ORE (fra 
egenkapitalen), er 2020-budsjettet en retur til et mer ordinært driftsbudsjett.  
 
Estimert budsjett for 2020 følger på neste side.  
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Anbefaling 
Det foreslås at styret godkjenner OREs estimerte budsjett for 2020. 
 
Vedlegg 
Ingen.  

 

 

   
Regnskap 
2019 pr 
30.09.19 

Budsjett 
pr 
30.09.19 

  
 
  

Budsjett 
2019 

Budsjett 
2020 

Budsjett 
2021 

    
Normal år   Normal år Normal år  Normal år  

Kontingentinntekter 
 

8 400 771 8 400 771   8 400 771 8 890 108 9 112 361 

Ekstra inntekt huseier Nordic 
House 

742 540 500 000   1 000 000 0 0 

Ekstra inntekt - Leie fremleie 72 580 55 000   55 000 0 0      
  

 
  

 

Sum inntekter 
 

9 215 891  8 955 771   9 455 771 8 890 108 9 112 361      
  

 
  

 

Lønnsutgifter inkl.pensjon 3 324 803 3 675 000   4 900 000 5 200 000 5 400 000 

Annen personalkost - 
rekruttering  

362 114 225 000   300 000                            
-    

                                
-    

IT drift 
  

234 586 127 500   170 000 174 250  178 606  
Kompetanseheving ansatte 14 921 30 000   40 000 41 000 42 000  
Tjenestebolig / pendlerstøtte 179 886 165 000   220 000 255 000 262 000  

Avskrivninger 
 

18 429 15 000   20 000 36 000 37 000  
Kontorleie/Fellesutgifter 

 
1 370 911 1 237 500   1 650 000 1 691 250 1 734 000  

Kontorleie/Vedlikehold 
 

1 764 527 1 361 250   1 815 000 - - 
Kontorleie Oslo lokaler 

 
90 859 102 000   136 000 60 000 143 000  

Administrasjon 
 

68 647 97 500   130 000 154 000 158 000  

Kontingent eksterne nettverk 34 976 26 250   35 000 35 875 37 000  
Regnskap/Revisjon 

 
301 650 277 500   370 000 400 000 410 000  

Kjøp av tjenester 
 

2 813 3 750   5 000 5 125 5 253  

Kurs/seminar medl., 
repr.,prof.,medl.pleie 

11 126 22 500   30 000 30 750 32 000  

Informasjon 
 

2 794 1 500   2 000 2 050 2 101  

Reiseutgifter 
 

328 764 285 000   380 000 384 000 393 600  
Styremøter / årsmøter 

 
23 933 30 000   40 000 51 000 52 275      

  
 

  
 

Sum driftsutgifter 
 

8 135 740  7 682 250   10 243 000 8 520 300 8 886 836 
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 22.11.19       
Sak nr. 41/19 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik og nestleder Astrid Bjerke 
 

Kommune- og regionreformens konsekvenser for Osloregionens 
Europakontor - nedsettelse av administrativ arbeidsgruppe 
 
Forslag til vedtak 

1. Styret gir en administrativ arbeidsgruppe mandat til å bistå sekretariatet i 
utarbeidelse av forberedende notater til styret om konsekvenser av kommune- og 
regionreformen med hensyn til blant annet følgende: 

a. Revisjon av vedtekter i foreningen Osloregionens Europakontor 
b. Medlemsportefølje og styringsstruktur i Osloregionens Europakontor  
c. Kontingentstruktur i Osloregionens Europakontor etter 2021 
 

2. Den administrative arbeidsgruppen har deltakelse fra følgende medlemmer:  
d. Kommuner: Oslo; Drammen; Skedsmo – Lillestrøm  
e. Fylkeskommuner: Akershus/Østfold/Buskerud – Viken; Oppland/Hedmark 

– Innlandet; Vestfold/Telemark – Vestfold og Telemark   
f. Kunnskapsinstitusjoner: OsloMet/USN  

 
Saksfremstilling 
 
Vi viser til sak 30/19 om Kommune- og regionreform som ble behandlet av styret 20. 
september 2019 samt notat utsendt sammen med protokoll fra styremøtet 20. september. 
Her foreslår sekretariatet å følge opp styrets vedtak ved å opprette en administrativ 
arbeidsgruppe som bistår sekretariatet i å utarbeide kunnskapsgrunnlag og forslag til styret 
om konsekvenser av kommune- og regionreform for foreningen Osloregionens 
Europakontor.  
  
Følgende sammensetting av arbeidsgruppen foreslås: 

a. Kommuner: Oslo; Drammen; Skedsmo – Lillestrøm  
b. Fylkeskommuner: Akershus/Østfold/Buskerud – Viken; Oppland/Hedmark 

– Innlandet; Vestfold/Telemark – Vestfold og Telemark   
c. Kunnskapsinstitusjoner: OsloMet/USN  

 
Oppgaver for arbeidsgruppen vil være å bistå sekretariatet med forberedende notater til 
styret konsekvenser av kommune- og regionreformen med hensyn til blant annet følgende: 

a. Revisjon av vedtekter i foreningen Osloregionens Europakontor 
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b. Medlemsportefølje og styringsstruktur i Osloregionens Europakontor  
c. Kontingentstruktur i Osloregionens Europakontor etter 2021 

 
I tillegg bør det utarbeides en oppdatert og omforent situasjonsbeskrivelse av foreningens 
egenart og virkemåte, herunder medlemmers behov, bruk av kontorets tjenester og 
forutsetninger for å få til gode resultater sammen.  
 
I forbindelse med kommune- og regionreform vil det foretas en gjennomgang av hele 
virkemiddelapparatet rundt kommuner og fylker på Østlandet – hvor eierskap og 
medlemskap i reiselivsorganisasjoner, næringsorganisasjoner, internasjonale organisasjoner 
og regionale sammenslutninger blir gjenstand for ny vurdering.  
 
Arbeidsgruppen skal bidra til at medlemmer som er i gang med en slik prosess får et godt 
kunnskapsgrunnlag for å vurdere OREs egenart blant de øvrige virkemidlene. Medlemmene 
kan også spille inn et slikt kunnskapsgrunnlag til pågående prosesser hos sine 
beslutningstagere, med tanke på hvordan medlemskapet mest hensiktsmessig kan forankres 
politisk og administrativt.  
 
Arbeidsgruppen vil også bidra til kunnskapsdeling mellom sekretariat og medlemmer i 
overgangsfasen mot nye juridiske enheter blant foreningens medlemmer. 
 
Foreløpige refleksjoner rundt ovennevnte områder som arbeidsgruppen, kontaktgruppen, 
styret og til sist årsmøtet 2020 må vurdere: 
 

1. Revisjon av vedtekter i foreningen Osloregionens Europakontor  
I sak 8/19 ble det vurdert at reformen i utgangspunktet ikke krever store vedtektsmessige 
endringer for foreningen. Når det gjelder for eksempel styrets sammensetning heter det i § 
11 at «Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen 
slik at tre fylkeskommuner, tre kommuner og en kunnskapsinstitusjon er representert. Oslo 
skal være representert blant kommunene. Det skal, innen samme kategori, velges personlig 
varamedlem til hvert styremedlem.» 
 
Valgkomiteen som innstilte til valg av styremedlemmer i 2019 for perioden 2019-21 tok 
hensyn til at alle de nye fylkeskommunene får representasjon i styret. Per i dag vil det si at 
Viken fylkeskommune blir representert ved Siv Henriette Jacobsen (Østfold fk), Innlandet blir 
representert ved Anne-Marte Kolbjørnshus (Oppland fk) og Vestfold og Telemark er 
representert ved Kåre Pettersen (Vestfold fk).  
 
Hvorvidt dette er personer som også etter 1.1.2020 skal ivareta oppgaven å representere de 
nye virksomhetene i styret, vil også bli opp til de nye fylkeskommunene å vurdere.  
 
Arbeidsgruppen vil drøfte behov for endringer i vedtekter som følge av kommune- og 
regionreformen, og vurdere om dagens vedtekter svarer på foreningens formål og 
medlemmenes oppdrag.  
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2. Medlemsportefølje og styringsstruktur i Osloregionens Europakontor 
Foreningen Osloregionens Europakontor har i dag 23 medlemmer fordelt på alle fylker på 
Østlandet, 12 kommuner og to universiteter i vår region. Hvem som kan opptas som 
medlemmer reguleres i vedtektenes § 4: «Medlemmer opptas av årsmøtet etter søknad. 
Medlemmer kan være • fylkeskommuner og kommuner i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, 
Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, • institusjoner som har sin virksomhet innen 
forskning, utvikling eller høgre utdanning i de nevnte fylkeskommuner og kommuner eller 
organisasjoner som arbeider for å fremme slik virksomhet (begge kategorier benevnt 
`kunnskapsinstitusjon` nedenfor). Et medlem kan melde seg ut av Foreningen med en frist på 
12 måneder, som regnes fra utgangen av det kvartal hvor oppsigelsen finner sted. Mens 
fristen løper, består de rettigheter og plikter som følger av medlemskapet, herunder plikten 
til å betale kontingent.» 
 
Saken om utvikling av Europakontorets medlemsmasse ble sist behandlet med sak 3/13. 
Vedtaket den gang var at: 

• Medlemsutvikling i ORE skal basere seg på at eksisterende medlemmer får ivaretatt 
sine behov for tjenester.  

• Medlemsutvikling i ORE skal basere seg på smart vekst slik det er redegjort for i notat 

• Rekruttering av nye medlemmer skal primært ta utgangspunkt i eksisterende    
medlemskategorier. 

• Styret ber administrasjonen å utarbeide en analyse av hvilke implikasjoner opptak av 
nye medlemskategorier som kunnskapsparker kan få for ORE. 

 
Arbeidsgruppen vil drøfte om foreningens medlemsportefølje og styringsstruktur svarer på 
foreningens formål og medlemmenes behov, med vekt på om kommune- og regionreform 
endrer forutsetninger for dagens praksis og vedtekter. Vurderinger herfra vil tas med videre i 
arbeidet som igangsettes andre halvdel i 2020 for å erstatte gjeldende strategi for 
foreningen 2017-2021.   
 
Europakontoret har en ikke-vedtektsfestet kontaktgruppe ledet av foreningens direktør, 
hvor administrative representanter for medlemmene møtes jevnlig, i forkant av styremøter. 
Dette skal bidra til administrativ og politisk forankring hos samtlige medlemmer mellom 
årsmøter. Europakontoret har i det daglige direkte dialog med medlemmene gjennom de 
oppnevnte kontaktpersonene samt andre fagpersoner i medlemmenes administrasjon, for å 
gjennomføre bestillinger og oppdrag effektivt sammen. 
 
Arbeidsgruppen bør vurdere hvorvidt kommune- og regionreformen medfører en endring i 
kontakten mellom medlemmer og Europakontoret, både gjennom de utpekte 
representantene i Kontaktgruppen og andre fagpersoner hos medlemmene.   
 

3. Kontingentstruktur i Osloregionens Europakontor etter 2021 

Inntektsgrunnlaget til foreningen baserer seg på medlemskontingent, som tar 
utgangspunkt i innbyggertall samt et fast grunnbeløp som er likt for alle kommuner og 
fylkeskommuner. Kommuner og fylkeskommuner betaler et minstebeløp på NOK 30 
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000. Årsmøtet i 2010 vedtok å fordele pris per innbygger slik: NOK 1,68 for fylker og 
NOK 2,24 for kommuner. Som følge av årsmøtets vedtak, justeres kontingentnivået 
rutinemessig hvert år tilsvarende den kommunale deflatoren. I 2019 betyr det NOK 
2,82 og per innbygger for kommuner og NOK 2, 12 for fylkeskommuner. Kontingentsats 
for kunnskapsinstitusjoner er basert på antall studenter, og skal ifølge vedtak om ny 
kontingentstruktur fra 2010 også justeres med deflator som for øvrige medlemmer. 

 
Osloregionens Europakontor vil berøres av kommune- og regionreformen, gjennom at antall 
fylkeskommuner reduseres samtidig som tre medlemskommuner får økt innbyggerantall. 
Om grunnbeløpet ikke endres for de tre nye fylkeskommunene, betyr det et inntektstap for 
foreningen. Samtidig vil inntekter øke fra de nye, større kommunene Nye Drammen, 
Lillestrøm og Nordre Follo øke som resultat av høyere innbyggertall.  
 
Årsmøtet i 2019 vedtok at kontingenten for 2020 ikke endres. Ovennevnte endringer som 
følge av region- og kommunereform ligger dermed til grunn for nye kontingentberegninger i 
2020. En ny beregningsmodell for kontingenter vil først gjelde fra 2021. 
  
Arbeidsgruppen vil drøfte konsekvenser for foreningens inntektsgrunnlag som følge av 
regionreformen, og vurdere om det bør utredes alternativer til dagens kontingentstruktur. 
 
Fremdriftsplan 
 
2019  
3. oktober:        Notat fra sekretariatet om igangsetting av arbeid sendes ut sammen med protokoll 

fra styremøte 20.9.  
8. november:    Saken diskuteres i kontaktgruppen som gir sine innspill til styresak og framdrift 
22. november:  Arbeidsgruppens sammensetning, framdrift og oppgaver vedtas i styret  
Nov/des:            Arbeidsgruppen drøfter problemstillinger og bistår sekretariatet i å utarbeide notater  
   
2020  
23.-24. januar:  Arbeidsgruppens notater og innspill drøftes på kontaktgruppens samling i Bærum  
7. februar:         Styret behandler første utkast til nye vedtekter, drøfter alternativer til medlems- og 

kontingentstruktur m.m.  
15. april:  Styret vedtar endelige innstillinger til årsmøtet  
28-29. mai:       Årsmøtet vedtar nye vedtekter, kontingent for 2021 og oppstart av ny strategiprosess 

m.m. 
 

 
Anbefaling 
 
Vi anbefaler at styret setter ned en administrativ arbeidsgruppe som bistår sekretariatet i å 
forberede notater om konsekvenser av kommune- og regionreformen for Osloregionens 
Europakontor.  
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 22.11.19       
Sak nr. 42/19 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke 
 

Personalsituasjonen ved Osloregionens Europakontor 
 
Forslag til vedtak  
Informasjonen om personalsituasjon ved Osloregionens Europakontor tas til orientering.  
  
 

Saksfremstilling  
Formålet med denne saken er å orientere om ansettelse av Ingvild Jacobsen som ny 
Europarådgiver innen det grønne skifte, og om nye studentpraktikanter i henhold til avtale 
med Universitetet i Sørøst-Norge og OsloMET. 
 

Ny Europarådgiver innen det grønne skifte, arbeidssted Brussel 
Da tidligere nestleder i ORE, Trine Ellingsen, sluttet tidligere år besluttet daværende direktør 
å lyse ut en ny stilling som Europarådgiver innen det grønne skifte, med arbeidssted Brussel. 
Osloregionens Europakontor har dermed styrket sin tilstedeværelse i Brussel på et område 
som er høyt etterspurt av medlemmene, og har nå kun en medarbeider med base i Oslo: 
nestleder Astrid Bjerke.  
 
Vi mottok 47 søknader til stillingen og 10 søkere ble innkalt til intervju i ny stilling som EU-
rådgiver for klima, miljø og energi. Ingvild Jacobsen ble ansatt, og startet i arbeidet 15. 
oktober. Hun er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo og University College London, og 
har tidligere jobbet i Brussel i 2015-2016 som trainee ved den norske ambassaden til Belgia 
og i sekretariatet for EØS-midlene (FMO). Ingvild har jobbet i litt over to år som rådgiver i 
internasjonal seksjon i Kulturrådet i Oslo som nasjonalt kontaktpunkt for EUs kulturprogram 
Kreativt Europa. Hun jobbet også med EØS-midlene og var blant annet landansvarlig for 
kulturprogrammene i Tsjekkia og Litauen. 
 
Siden høsten 2018 har Ingvild igjen vært basert i Brussel og jobbet frilans med forskjellige 
prosjekter. Blant annet jobbet hun for Buskerud fylkeskommune som prosjektleder for deres 
samarbeid med det tverrfaglige kunstsenteret BOZAR i rammen av Den europeiske 
mobilitetsuken 2019. Ingvild vil jobbe tett med Solveig Standal Skåravik, som EU-rådgiver 
innen energi, klima, miljø og transport. 
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Praktikanter fra OsloMet og USN 
I 2018 utvidet vi praktikantavtalene med våre universitetsmedlemmer. Å ha praktikanter fra 
universitetene – en fra OsloMet i vårsemesteret, og en fra USN i høstsemesteret – er av stor 
verdi for kontoret. Det har også en verdi for studentene – og har blitt en viktig inngang til 
karrieren for mange som har praktisert hos oss.  
  
På grunn av studieprogrammenets innretning hos OsloMet er tilbudet mest aktuelt for de 
som studerer ved instituttene for medier og kommunikasjon og offentlig administrasjon og 
ledelse.  
  
Vi har nylig mottatt hele seks søknader til praktikantstillingen for våren 2020 fra OsloMet, 
hvilket vi er veldig godt fornøyd med. Vi gjennomførte intervjuer i uke 43 og har tilbudt 
Himani Rohatgi fra medier og kommunikasjon et praktikantopphold på 6 måneder i 
vårsemesteret. Oda Christine Løberg fra offentlig administrasjon og ledelse tilbys et opphold 
på 8 uker, i andre kvartal 2020. Begge har takket ja.  
 
Høsten 2019 er Lisbeth Lyngstad praktikant hos oss i Brussel. Lisbeth studerer statsvitenskap 
ved Universitetet i Sørøst-Norge og tilbringer sitt nest siste semester hos Europakontoret 
som en del av sin bachelorgrad. Praktikantperioden varer i fire måneder – fra september til 
desember. 
 
 

  
  
Anbefaling  
Vi foreslår at styret tar informasjonen om personalsituasjonen ved Osloregionens 
Europakontor til orientering.  
  
  
Vedlegg  
Ingen.  
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 22.11.19       
Sak nr. 43/19 

 
Saksansvarlig: Senior Europarådgiver Andreas Løhren 
 

Utsmykking av lokaler i Nordic House for god visuell profilering av 
Osloregionen 
 
Forslag til vedtak  
Informasjonen om utsmykking av Osloregionens Europakontor sine lokaler i Brussel tas til 
orientering. 
  
 

Saksfremstilling  
 

Oppussingen av Osloregionens Europakontors lokaler i 5 etg i Nordic House er nå sluttført, 
med unntak av enkelte detaljer. Veggene i lokalene er hvite, og egner seg til god visuell 
profilering av Osloregionen og medlemmene.  
 
Sekretariatet vil i samråd med medlemmene utarbeide et forslag til utsmykking av lokalene, 
og har igangsatt en idédugnad i kontaktgruppen for å få innspill. Se oppsummeringen 
vedlagt sak 38/19 for alle gode innspill som kom i den forbindelse. 
 
Utsmykkingen kan være i form av både fysiske kunstgjenstander og film- og bildespill som 
kan vises i foajeen på en tilegnet hvit vegg gjennom en prosjektor. Utsmykkingen skal være i 
tråd med den helhetlige design-profilen til oppussingsprosjektet, og gi et helhetlig og 
oppdatert inntrykk av Osloregionen og Osloregionens Europakontor sine medlemmer.   
 
Anbefaling 
 
Vi foreslår at styret tar informasjonen om utsmykking av lokaler til orientering, 
 

Vedlegg  
Bilder etter oppussing i Nordic House 5. etg. 
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 22.11.19       
Sak nr. 44/19 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke 
 

Flytting til Tordenskiolds gate 2 
 
Forslag til vedtak  
Informasjon om flytting til Tordenskiolds gate 2 – MESH - tas til orientering.  
  
 

Saksfremstilling  
 
Osloregionens Europakontors ansatte ved Oslo-kontoret har siden mai 2016 hatt arbeidssted 
i Akershus fylkeskommunes lokaler på Galleri Oslo. Før dette var Europakontoret 
samlokalisert med blant andre Oslo Business Region og samarbeidsalliansen Osloregionen på 
adressen Fridtjof Nansens plass 3. Enda tidligere har Osloregionens Europakontors 
medarbeider i Oslo hatt kontorplass på Oslo Rådhus, og i Olav Vs gate 4.  
 
I 2017 flyttet de to medarbeiderne ved Europakontoret sammen med Østlandssamarbeidet 
og Osloregionen til nye lokaler i Galleriet Schweigaards 10, 3. etasje. Utgangspunktet var et 
uttalt ønske om å styrke samarbeidet mellom disse tre sekretariatene gjennom blant annet 
samlokalisering. Kontrakten i Galleriet utløp 31. august i år, og er forlenget på ukentlig basis 
siden. 
 
Grunnen til at vi nå flytter fra Galleriet er et ønske om å opprettholde samlokalisering med 
Osloregionen, som fra og med november i år ikke lenger har tilstrekkelig kontorlokaler på 
Galleriet til å dekke sitt behov. Akershus fylkeskommune har med omstillingen til Viken ikke 
mulighet til å utvide kontorkapasiteten til Osloregionen, som derfor har vært på jakt etter 
egnede lokaler siden i sommer. Østlandssamarbeidet er tilbudt å flytte sammen med 
Osloregionen og Osloregionens Europakontor, men har valgt å forlenge sin eksisterende 
kontrakt med Akershus fylkeskommune på Galleriet. 
 
Vi har sammen med Osloregionen gjennomført befaringer og fått tilbud fra 10 ulike 
lokaliteter: Tøyen Startup Village, Oslo House of Innovation (Startup Campus), Cloud Media 
Greenhouse, Spaces (Calmeyers gate og Kvadraturen), Torggata 15, Mesh, Pakkhuset, 
ShareOslo og SoCentral. 
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Kriteriene for valg av lokaler har vært: 
Økonomi og kostnader 
Funksjonalitet og fleksibilitet 
Representativitet 
Nærhet til kollektivknutepunkter 
Tilgang til møterom og andre relevant service-funksjoner 
 
Etter en samlet, og blant sekretariatenes ansatte enstemmige, vurdering ga MESH i 
Tordenskiolds gate det absolutt mest fordelaktige tilbudet. Dette med tanke både på 
økonomi og øvrige kriterier. ORE vil da leie 1/8 av kontor i åpent landskap som deles med 
samarbeidsalliansen Osloregionen og Oslo Film Commission, til en månedlig husleie på 4000 
NOK for OREs del. 
 
Lokalene er et steinkast unna Oslo Rådhus, og i samme lokaler som Oslo Business Region 
holder til i dag, sammen med en rekke kreative start-up miljøer med base i Osloregionen. 
  
Mesh har gode møterom til vår disposisjon, men vi vil søke å avholde møter i foreningens 
styrende organ også hos medlemmene, som på Rådhuset i Oslo, Galleriet hos AFK/Viken, og 
eventuelt andre. 
 

  
Anbefaling  
Vi foreslår at styret tar informasjonen om flytting til MESH til orientering.  
  
Vedlegg  
Ingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meshnorway.com/
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 22.11.19       
Sak nr. 45/19 

 
Saksansvarlig: Europarådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen 
 

Folkevalgtopplæring og lynkurs om EU i Brussel 
 
Forslag til vedtak  
Informasjonen om folkevalgtopplæring og lynkurs tas til orientering.  
  
 

Saksfremstilling  
 

Etter høstens valg vil en rekke nye folkevalgte tre inn i styrende organ hos våre medlemmer. 
Sekretariatet i Osloregionens Europakontor bidrar svært gjerne til medlemmenes 
folkevalgtopplæring gjennom skriftlig informasjon og tilstedeværelse på ulike 
opplæringsarenaer i høst, og videre fremover.I tillegg er årets lynkurs i Brussel for 
folkevalgte og administrativ ledelse lagt til første halvdel av 2020, for å få med seg nye 
tillitsvalgte og ansatte etter valget 2019. Vanligvis arrangeres dette på høsten hvert år. 
 
Lynkurset/EU-EØS på 1-2-3 vil finne sted fra 25.-26.3.2020 fra lunsj til lunsj på Norway House 
i Brussel. Kurset er et samarbeid mellom KS Brussel og de seks norske regionskontorene, og 
retter seg primært mot folkevalgte. Kurset gir deltagerne en innføring i EU-systemet og EØS-
avtalen, samt ser på aktuelle problemstillinger i Europa. Den politiske dagsordenen i både EU 
og Norge bærer preg av et samfunn i endring. Årets lynkurs vil derfor fokusere på fremtidens 
Europa og potensielle konsekvenser og muligheter for Norge. Lynkurset er også en mulighet 
til å møte de norske regionskontorene, og er en god arena for å bli kjent med andre 
folkevalgte og ledere fra hele Norge. 
  
Det vil også bli et eget møte på slutten av dag 1 med Osloregionens Europakontor. 
 
Påmelding og mer informasjon om lynkurset kommer senere.  
 
  
Anbefaling  
Vi foreslår at styret tar informasjonen om folkevalgtopplæring og lynkurs til orientering.  
 

  
Vedlegg  
Foreløpig program Lynkurs 25.- 26. mars 2020. 
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