Kontaktgruppemøte 6. september 2019
Sted: Akershus fylkeskommune rom 211.
Til stede: Rune Bakkevoll (Akershus fylkeskommune), Øyvind Moberg Wee og Anne Lindseth
(Bærum kommune), Frode Frisvoll (Østfold fylkeskommune), Trond Myrland (Buskerud
fylkeskommune), Turid Knutsen (Oppland fylkeskommune), Mari Røsten (Oslo kommune),
Hege Nedberg (OsloMet), Siri Svanemyr Eriksen (USN), Vibeke Jakobsen (Telemark
fylkeskommune), Gunnar Selvik, Solveig Standal Skåravik, Astrid Bjerke (Osloregionens
Europakontor)
1. Velkommen og presentasjon av ny direktør Gunnar Selvik
Gunnar Selvik presenterte seg ved å fortelle om sin bakgrunn og motivasjon for å søke
stillingen som direktør i Osloregionens Europakontor.
2. Presentasjonsrunde – inkl. orienteringer fra medlemmer om saker av felles
interesse
Akershus fylkeskommune
•

•

•
•

AFK har i samarbeid med ORE hatt en målretta satsing overfor kulturmiljøer over
flere år– resultert i flere Erasmus+, EØS og Kreativt Europa-søknader. Særlig har en
nylig opprettet pott med stimuleringsmidler bidratt til økt internasjonal aktivitet.
Sterke relasjoner til Baden-Württemberg på området miljøvennlig
transport/hydrogen: konferanser med god deltakelse gjennomført i Brussel og
Heidelberg. Fylkesordfører Solli deltar aktivt her, som speaker i tidligere og planlagte
konferanser – inkl årets EWRC.
Samarbeidet Oslo-Göteborg er nedlagt og erstattes av STRING.
Slutten av programperiode og regionreform gjør ellers at det ikke er mange nye
prosjekter i pipeline. Hvilke program vi skal delta i fra Norges side– og hvilke kuttes her trenger vi ORE til å bidra i påvirkningsarbeidet inn mot nasjonale myndigheter.

Bærum kommune
•
•

•

To hospitanter i år: Morten Walderhaug (Kreativt Europa/internasjonale
kulturnettverk) og Kjell-Are Hansen, avdelingsleder HR-enheten Bærum Tema:
Fremtidens Arbeidsliv)
Innført ny praksis med å utlyse mulighet for hospitering i Brussel internt i
kommunen: 2-4 uker, 15 000 kroner utbetalt som lønn. Målet er en hospitant hvert
halvår
Bærum ber om internasjonal erfaring i forbindelse med at de nå etablerer
besøkssenter for resirkulering i Bærum – kontakt. Liv Eva Wiedsvang. Henter
inspirasjon blant annet fra Kunnskapssenter ved den magiske fabrikken i Tønsberg og
miljøer i Danmark.
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•
•
•

Ordfører/Styremedlem i ORE Lisbeth Hammer Krogh – deltar i EWRC, mandag og
tirsdag.
Avtale om langsiktig samarbeid med NTNU om forskning og innovasjon. Leverer nå
H2020-søknad på Helse og velferd (13 søknader i 2. runde, forventet 3-4 prosjekter)
Satsing på integrering i Bærum: 1000 innvandrere i jobb – pågått i 14 måneder, 500 i
jobb. Deler gjerne erfaringer fra denne satsingen med andre kommuner.

Østfold fylkeskommune
• Sparker ungdom ut i verden – fokus på internasjonale ungdomsprosjekter og
utveksling
• Sekretariat for to Interreg-programmer – siste programperiode, søknadsfrist neste
fredag – Søknader innen sysselsetting, kulturarv osv fra USN, kommuner, eks
helleristninger i Sverige-Norge.
Buskerud fylkeskommune
• Energi H2020-søknad hvor Viken blir part med Østfold fk som aktiv part. Tema lokale
klimaplaner, utviklet søknad med NTNU TNO Nederland prosjektleder
• Avslag på en H2020-søknad i samarbeid med OsloMet
• Tre-årig plan for kompetanseutvikling rettet mot VGS bærer frukter – Første
strategiske partnerskap ansattmobilitet Erasmus+, og også Fagskolen Tinius Olsen –
stiprosjekt.
• OECD- implementering av FNs bærekraftsmål - vellykket politikerdialog nylig. Nytt
besøk fra OECD-sekretariatet i Buskerud/Viken i høst.
• BOZAR – Human Explorer 17-19. september, Ungdomsprosjekt autonomi og FN17,
stor politisk interesse for autonomi, utvikle nye prosjekter innen autonomi på den
europeiske arena.
Oppland fylkeskommunale
• Flere internasjonale prosjekter innen Klima, bærekraft og bioøkonomi, blant annet et
Horisont2020-prosjekt, som handler om naturbaserte løsninger mot naturfarer,
spesifikt flom og ras. Her er vi arbeidspakkeleder for læringsarena innovasjon, og der
trekker vi sterkt på VR-miljøet på Hamar. Sånn sett er vi i gang med
Innlandsprosjektet.
• Bærekraftmålene - vi møter i FN i New York hvert år gjennom vår president i et
europeisk ungdomsnettverk.
• Innen Digitalisering, herunder VR/AR og cyber- og informasjonssikkerhet jobber vi nå
med prosjektet CyberLand, hvor vi ønsker synlighet i Brussel, og her får vi god
drahjelp av Andreas og ORE.
• Kina - mye og krevende jobb med dem, de er svært opptatt av Lillehammer som OLby, siden de arrangerer sitt første vinter-OL om to år. Vi ser at det genererer en god
slump med penger til næringslivet, eksempelvis har NTG (Norges Toppidrettsgymnas)
landet en kontrakt med utdanning av kinesiske atleter, til en verdi av nærmere 40
millioner årlig.
• Bokmessen i Frankfurt, verdens største bokmesse, med opptil 10 000 journalister fra
hele verden. Oppland er hovedsamarbeidspartner, og har en relativt stor stand på
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Norges plattform. Vi kjører mye Lars Mytting, og setter blant annet opp en stavkirke i
papp, med en VR-opplevelse inni.
•

Internasjonalt servicekontor sender ut rundt 60 lærlinger årlig fra Hedmark og
Oppland

Oslo kommune
• Kinesere tar mye tid, også i Oslo
• Frankfurt bokmesse – noe kutt i forbindelse med kutt i Miljøhovedstadsårets budsjett
• Horisont 2020- rådgiver, merker effekten av dette allerede nå. Nye initiativer på
gang, med Oslo som lead partner.
• Fornyer avtaler med byer, Toulouse, London/Hackney, Toulouse.
• Oslo kommune er arrangør for høstens Miljøforum i storbynettverket Eurocities –
Tema: Plast Tid: 24.-25. oktober – Mulig for interesserte i ORE-nettverket å delta i
plenumssesjonen 24.10. Det forventes mellom 200 og 300 deltakere, de fleste
tilreisende fra europeiske storbyer som er medlem i Eurocities.
• C40- Klimanettverk for ordfører i megeabyer, hvor Oslo er med som innovatørby, har
årlig møte i København samme tid som EWRC.
OsloMet
• Per Martin Norheim Martinsen – ny viserektor for FOU
• To nye EU-prosjekter koordinert av OsloMet:
o Et til Fakultet Samfunnsvitenskap: EUROSHIP ( H2020-SC6-GOVERNANCE-042019, RIA), prosjektleder Rune Halvorsen, fakultet for samfunnsvitenskap
o og et til Fakultet Lærerutdanning : DIGIGEN ( H2020-SC6-TRANSFORMATIONS07-2019, RIA), prosjektleder Halla Holmarsdottir, fakultet for lærerutdanning
og internasjonale studier
• FNs bærekraftmål – strategisk jobbing med dette.
• Flere prosjektsøknader på gang, det jobbes nå spesielt med Marie Curie og ERCsøknader

USN
•
•
•
•
•
•
•
•

Fikk i fjor vår første H2020-prosjekt ledet av USN Maritime operasjoner
Siste utlysninger i H2020 – Helse
Jobber ellers med søknader innen SWAFS +
Marie Curie og ERC
USN leder og deltar i en rekke prosjekter finansiert med Erasmus + strategiske
partnerskap
To nye EU-rådgivere som bare jobber kun med næringsliv bærer frukter:
Bedrifter – SME-instrumentet, To nye prosjekter AutoShip (Kongsberg-gruppen – 200
millioner) bygge to skip
Rektorer skal på Nordic Innovation Days
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Vestfold fylkeskommune
• H2020-prosjekt som pågår: Klimaendringer og kulturminner – KRAFT
Telemark
• Holder på med flere internasjonale prosjekter, men som de øvrige fylkeskommunene
rapporterer er nye initiativer på vent i forbindelse med regionreform.
• Deltar aktivt i internasjonale organisasjoner CPMR, Nordsjøkommisjonen
• Kina - planlegger gjenbesøk i Hubei-provinsen som Telemark har hatt samarbeid med
siden 2006
3. Styremøtet 20. September
Kontaktgruppen gikk gjennom styresaker og merket seg følgende:
I tillegg til de tekniske vedtektsmessige endringer som omtales i Sak 30/19 Kommune- og
regionreform, anbefaler kontaktgruppen at OREs sekretariat utreder en sak for styret med
tanke på vedtak i årsmøtet 2020 som stadfester Europakontorets egenart og juridiske status
som regional organisasjon på Østlandet.
Til sak 33/19 ble det orientert kort om seminarer hvor medlemmer og ORE spiller en rolle i
årets European Week of Regions and Cities. Kort oppsummert:
•
•
•
•

•
•
•

Introduksjonsseminar til EWRC (RegioNor) 7. oktober sammen med de andre norske
regionskontorene. Påmelding her og programutkastet her
Middag for OREs medlemmer 7. oktober på Restaurant Les Petits Oignons Påmelding
innen 28. september her
I hovedprogrammet er ORE medarrangør sammen med bla. Europakommisjonen
med workshopen Cities and regions: Leaders in addressing climate change
Sammen med Capital Cities and Regions Network (CCRN) (hovedstadsregionene i
Amsterdam, Stockholm, Berlin, Bratislava, Brussel, Budapest, London, Paris, Praha og
Wien) er ORE medarrangør med workshopen "Climate and Environmental Protection
in Capital Cities and Regions: What´s next?” 10. oktober
ORE er tillegg medarrangør på side-eventet ”Building Climate Neutral Cities” 10.
Oktober i samarbeid med byene Gøteborg, Lyon, Bristol og Utrecht.
Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, er speaker på seminaret Fuel Cell Buses:
Clearing the Way for Zero Emission Transport 8. oktober (formiddag)
Oslo kommune ved Renovasjonsetatens Håkon Jentoft leder Urban Agendapartnerskapet for sirkulær økonomi, og er medarrangør for Circular Economy as a
strategy for cities and regions 8. oktober (ettermiddag)

Frist for påmelding for de offisielle arrangementene er 28. september.
4. Kontaktgruppens arbeidsform
Kontaktgruppens medlemmer ga innspill til frekvensmøtefrekvens, innhold og
lokasjon for gruppens møter. Dagens frekvensmøtefrekvens med møter i forkant av
styremøter ble oppfattet som hensiktsmessig. Det er delte meninger i gruppe om

4

årlig samlinger bør finne sted i regionen eller i Brussel. Bærum kommune ønsker å
være vertskap for samling 23.-24. januar 2020. Det ble foreslått at ORE legger til rette
for et høynivå fagseminar i Brussel om EU-saker av felles interesse
(langtidsbudsjett/ny programperiode) for hele kontaktgruppen, og inviterer
kontaktgruppens medlemmer eksklusivt til dette. Tidspunkt sent februar/tidlig mars.
Dette kan være et alternativ, ev og komme i tillegg til, samling i regionen. Det ble vist
interesse for at kontaktgruppens ordinære møter også kan avholdes hos
medlemmer, ev med et eget tilrettelagt program for interesserte.
5. Orienteringssaker fra Osloregionens Europakontor
Sekretariatet orienterte om:
o Oppussing av Europakontorets lokaler er i sluttfasen. Møblement leveres i
uke 37. Dette blir flott!
o Ny medarbeider i Brussel: Ingvild Jacobsen – Klima og miljø, starter 15.
oktober
o Ny praktikant: Lisbeth Lyngstad fra USN, startet 2. september
o Prosjekter med penger!
▪ Dirt – stiprosjekt i Buskerud: Fagskolen Tinius Olsen
▪ Thalassa – spillutvikling i Hamar: Sarepta Studio
▪ Flere skoler i vår region med for første gang i Erasmus +
▪ Blant andre..
o Human Explorer i Brussel 17. – 19. september inkl H2020-seminar 18.
september i samarbeid med NORCORE
o OREs ene ansatte i Oslo har pt kontorplass på Galleri Oslo, sammen med
Osloregionen (OR) og Østlandssamarbeidet (ØS). Fra og med november er det
ikke lenger plass til Osloregionen i Galleri Oslo, og de er dermed på leting
etter nye lokaler, med ønske om at både ØS og ORE blir med. ORE vil mest
sannsynlig følge med på en flytting om OR finner egnede lokaler, for å
opprettholde samlokalisering med OR og ev ØS.
6. Eventuelt
Ingen saker.
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