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Oppsummering fra kontaktgruppesamlingen i Osloregionens 

Europakontor 
 hos Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Vestfold 

06.-07.02. 2019 
 

Tema: samhandling forskning og regionale/lokale myndigheter 
 gjennom EU-finansierte prosjekter 

 
Onsdag 06. februar 2019 
Campus Vestfold, Raveien 215, møterom B2-6 Færder  

 
Tilstede: Rune Bakkevoll (Akershus fylkeskommune), Trond Myrland (Buskerud 
fylkeskommune), Øyvind Moberg Wee (Bærum kommune), Anne M. Lindseth 
(Bærum kommune), Rannveig Finsveen (Hedmark fylkeskommune), Turid Wulff 
Knutsen (Oppland fylkeskommune), Mari Røsten (Oslo kommune), Sjur 
Rynningen Bie-Lorentzen (Oslo Region European Office), Oliver Reiersen (Oslo 
Region European Office), Solveig S. Skåravik (Oslo Region European Office), Jan 
Edøy (Oslo Region European Office), Andreas Løhren (Oslo Region European 
Office), Astrid Bjerke (Oslo Region European Office), Irene Svarteng (OsloMet), 
Fredrik Skjæret (Regionrådet for Hamarregionen), Martine Matre Bonarjee 
(Skedsmo kommune), Vibeke Jakobsen (Telemark fylkeskommune), Anette 
Norborg (Telemark Fylkeskommune), Siri Svanemyr (USN), Thomas Slagsvold 
(USN), Mary Anderson-Glenna (USN), Karen Anne Kjendlie (Vestfold 
fylkeskommune), Thomas Hansen (Østfold fylkeskommune), Espen Johansen 
(EU-nettverk Sørøst-Norge) og Yu Bai (EU-nettverk Sørøst-Norge). 
 
 
1. Velkommen v/ Jan Edøy, direktør Osloregionens Europakontor, og Siri 
Svanemyr Eriksen, USN. Presentasjonsrunde 
 
2. Prosjekteksempler fra Universitetet i Sørøst-Norge 
(forskningsprosjekter med samarbeid på tvers av sektor) 
 

• Marginalisation and Co-Created Education (Mace), Erasmus+ 
strategisk partnerskap v/ Trine Skjævestad Ask, Institutt for pedagogikk 

 
Presentasjon følger vedlagt.  

 
• Culture Power: Inspire to Develop Rural Area (CUPIDO), Interreg 

Nordsjøprogram v/ Elisabeth Fleseland, Institutt for økonomi og IT 
 

Presentasjon følger vedlagt.  
 
3. Presentasjon av EU-nettverk Sørøst-Norge v/ Siri Svanemyr Eriksen  
Presentasjon følger vedlagt 
 

https://www.usn.no/english/research/projects/marginalisation-and-co-created-education-mace/
https://northsearegion.eu/cupido/
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4. Introduksjon til «Missions-tankegang» i Horisont Europa og workshop 
om Osloregionens «missions» ved Tom-Espen Møller, Forskningsrådet og 
Astrid Bjerke, Osloregionens Europakontor  

 
Presentasjoner følger vedlagt. 
 
5. Prosjekteksempler og omvisning student simulator 
 

Enhance, et Horisont 2020 prosjekt v/ Steven Mallam, Institutt for 
maritime operasjoner. 

 
Presentasjon følger vedlagt. 

 
NØKS, et Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak prosjekt v/ Bjørnar 

Thorsen, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag 
 
6. Introduksjon og omvisning Renromslaboratoriet for mikro- og 
nanoteknologi ved Ole Henrik Gusland, laboratorieleder Institutt for 
mikrosystemer 
 
Torsdag 07. februar 2019  
Campus Vestfold, Raveien 215, møterom B2-6 Færder 
 
Velkommen dag 2 med orienteringssaker fra Osloregionens Europakontor 
v/ Jan Edøy, Solveig S. Skåravik, Andreas Løhren og Sjur Rynningen Bie-
Lorentzen    

• Personalendringer: Jan Edøy slutter som direktør fra 1. august 2019. 
Prosessen med å finne hans etterfølger forankres i styremøte 15. mars. 
Trine Ellingsen sluttet i januar 2019, og Astrid Bjerke har tatt over hennes 
funksjon som nestleder ved kontoret fra 1. februar.  Stillingen som 
Europarådgiver blir utlyst, med arbeidssted Brussel. 

• Det blir tre arrangementer i Brussel i forbindelse med Oslo 
miljøhovedstad i år. Green Week i mai: Tema: Utslippsfrie byggeplasser. 
EUSEW i juni: C Tema: CS EWRC: Tema: Klimabudsjett/Climate 
Governance. I tilllegg vil Osloregionen markere seg i Brussel under 
European Mobility Week i september 2019. 

• ERRIN har brokerage event på energi 9. april. Egen informasjon sendes ut. 
• ORE har i 2018 hatt 15 studiebesøk fra 10 medlemmer, og vårens 

program er i ferd med å fylles opp. Antall hospitanter i 2018 var 5 fra to 
medlemmer. Her er det bare å inspirere til flere! 

• Europakontorets kontorer i Nordic House skal pusses opp i sommer. 
Forslag fra interiørarkitekt er utarbeidet. Nå skal sekretariatet forhandle 
med huseier om kostnadsdeling.  

• Det planlegges et seminar i samarbeid med Sintef Digital og KS for OREs 
medlemmer om digitalisering i Oslo vår/sommer 2019. 

• Pilene peker opp på Europakontorets arbeid med sosiale medier og 
kommunikasjonsflater, med nye følgere, engasjement og abonnenter på 

https://www.usn.no/forskning/forskningsnytt/usn-invitert-til-a-koordinere-horisont-2020-prosjekt-for-eu-article216698-27233.html
https://interreg.no/prosjektbank/noks-ii/
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nyhetsbrev. Mål for 2019 er å bli størst blant de norske regionkontorene 
på Facebook. 

 
2. Horiont 2020. Presentasjon og dialog om sentrale samfunnsutfordringer 
for Osloregionens Europakontors medlemmer & muligheter eksemplifisert 
ved kommende utlysninger i Horisont 2020 v/ Idun Lyngstad og Siv Haugan, 
Forskningsrådet 
 
Orientering og dialog om andre muligheter: eks. Innovative offentlige 
anskaffelser – nasjonal pilot som lyses ut tirsdag 12. feb. 
 
Presentasjoner er vedlagt. 
 
Kontaktgruppemøte Osloregionens Europakontor 
 

1. Resultater 2018 

ORE orienterte om resultater fra 2018, med vekt på områder som trekkes frem i 

styrets årsmelding. Kontaktgruppens medlemmer kommenterte tilfredshet med 
aktivitetsnivå og resultatoppnåelse i 2018. 

Kontaktgruppen oppfordres til å bidra med gode eksempler og bilder.  

Presentasjonen følger vedlagt. 

 

2. Handlingsplan 2019/2020 

Ny handlingsplan skal vedtas av årsmøtet. Handlingsplanen for 2019/2020 

justeres i tråd med medlemmers enkeltvise innspill, og felles mål for perioden.   

Enkelte medlemmer viste til at regionreform gjør det utfordrende å revidere 

handlingsplanen sin for øyeblikket. 

Frist for innspill til handlingsplanens del 2 med nye oppdrag fra 

medlemmer er 28. februar 2019. 

 

3. Arbeidsform i kontaktgruppen 
Kontaktgruppen diskuterte egen arbeidsform, blant annet med utgangspunkt i 
kommentar om at få av kommunene deltar i kontaktgruppemøtene. Vil en annen 
innretting, ev tematisk gjøre møtene mer relevante for kommuner? Det ble 
kommentert at kontaktgruppen er Osloregionens Europakontors viktigste faste 
forankringspunkt til medlemmene. Kontaktgruppen diskuterte om de årlige 
samlingene bør finne sted i Brussel, eller i Osloregionen. ORE-sekretariatet 
kommenterte verdien i å bli bedre kjent med medlemmene på hjemmebane 
gjennom vertskap for samlinger i regionen. Det er aktuelt å knytte en egen 
tematisk samling, til FNs bærekraftmål, ref handlingsplan, til Brussel. 
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4. Gjensidige orienteringer 
Under gjensidige orienteringer nevnte Øyvind Moberg Weer at Bærum 
kommune nylig har inngått avtale med NTNU om samarbeid akademia og 
kommune, også med tanke på EU-prosjekter.  
 
Trond Myrland opplyste om Buskerud fylkeskommunes samarbeider med 
kunstsenteret Bozar i Brussel, med fokus på grønn mobilitet under Den 
europeiske mobilitetsuka i Brussel 2019, og inviterer andre medlemmer med i 
samarbeidet. Han forteller også at Buskerud fylkeskommune er i gang med SDG-
utredning og -implementering, som resultat av møte med Flandern og et OECD-
prosjekt de har gått med i.  
 
Mari Røsten (Oslo kommune) fortalte at Oslo kommune er med i et FN-nettverk 
om SDG. 
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