Kontaktgruppemøte 8. november 2019
Sted: Akershus fylkeskommune rom 211.
Til stede: Martine Matre Bonarjee (Skedsmo kommune), Øyvind Moberg Wee og AnneMargrethe Lindseth (Bærum kommune), Frode Frisvoll (Østfold fylkeskommune), Trond
Myrland (Buskerud fylkeskommune), Turid Knutsen (Oppland fylkeskommune), Mari Røsten
(Oslo kommune), Karoline Aursland (OsloMet), Karen Anne Kjendlie (Vestfold
fylkeskommune), Gunnar Selvik, Astrid Bjerke (Osloregionens Europakontor)
1. Hva skjer med Osloregionens Europakontor etter kommune- og regionreformen?
Kontaktgruppen diskuterte mandat og fremdriftsplan for arbeidet med å vurdere
konsekvenser for kommune- og regionreform for ORE, med utgangspunkt i utkast til
styrenotat. Her legges det opp til at 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
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
Rundt bordet ble det foreslått følgende navn til å delta i en adm. arbeidsgruppe:
Skedsmo – Lillestrøm kommune: Martine Matre Bonarjee
Akershus /Østfold / Buskerud - Viken fylkeskommune: Rune Bakkevoll / (Gøril Elisabeth
Brodahl)
Oppland/Hedmark fylkeskommune / Innlandet: Dag-Arne Henriksen
Vestfold/Telemark fylkeskommune: Anitra Fossum (med forbehold)
Oslo kommune: Erna Ansnes
OsloMet: Hege Nedberg (observatør)
Drammen kommune – ikke avklart
Kunnskapsinstitusjonene USN og OsloMet inviteres begge til å delta.
Arbeidet forankres i kontaktgruppe og styret, med sikte på årsmøtebehandling i 2020.
Hvis det er andre som ønsker å delta, gi beskjed til astrid@osloregion.org så snart som
mulig, og innen 14. november om navn skal fremgå i styresak.
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2. Folkevalgtopplæring høst 2019 – og lynkurs 2020
Kontaktgruppen drøftet planer for opplæring av nye og gamle folkevalgte, samt
administrative ledere, etter høstens valg mht. internasjonalt arbeid, EU/EØS og hva
medlemskap i Osloregionens Europakontor kan tilføre. ORE arrangerer EU/EØS-kurs for
folkevalgte i Brussel 25. mars 2020, i samarbeid med KS og de andre regionskontorene.
Invitasjon er sendt ut – bring videre til aktuelle deltakere!
Det ble ytret ønske om at slik opplæring også gis i Norge, og sekretariatet bistår gjerne med
dette. Gunnar Selvik deltar på folkevalgtopplæring i Viken fylkeskommune 29. november, og
besøker gjerne de andre medlemmenes folkevalgte når det måtte passe med informasjon
om aktuelle saker i EU, EØS og Osloregionens Europakontor.
Kontaktgruppens medlemmer ble oppfordret til å snarlig ta kontakt med sekretariatet for å
avtale nærmere tid og format for dette for sine folkevalgte.
3. Utsmykking av lokaler i Nordic House
Oppussingen av Europakontorets lokaler i Brussel er ferdigstilt, og kontaktgruppen kom med
innspill til hvordan de hvite veggene kan utnyttes til god profilering av Osloregionen og
medlemmene:
•

De fleste av Osloregionens Europakontors medlemmer er med på den internasjonale
profileringsstrategien til Osloregionen – et godt tips er å bruke bilder og visuelle
virkemidler herfra, og være brand-bevisst.

•

OsloMet foreslo en mer konkret bestilling – kunne de evt utlyse en konkurranse blant
studenter på de estetiske fagene?

•

Gatekunst-uttrykk kunne være en moderne profil – evt kombinert med en
konkurranse slik at OsloMet antydet.

•

Flere påpekte at Brusselkontoret er et utstillingsvindu – fint om kunstnere kan vise
seg frem, og at medlemmer inviteres løpende til å bruke denne muligheten

•

Sekretariatet ble oppfordret til å gjøre muligheten kjent på nett – gjennom å lage en
artikkel hvor rammene for evt utstillinger gjøres kjent.

•

Bruke noen av veggene for den mer permanente utsmykkingen, og beholde noen
vegger til mer temporære prosjekter: f eks vise resultater fra pågående/fullførte
prosjekter som er finansiert med midler fra Erasmus + og Horisont 2020 osv.

•

Sekretariatet understreket at også audiovisuelle uttrykk kan vises ved
inngangspartiet hvor det er en hvit vegg som er spesialbehandlet slik at den kan
projiseres på.
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4. Styremøtet 22. november. Innspill til saker
Det var ingen innspill til saker utover det som ble gitt på de øvrige punktene på dagsorden.

5. Orienteringssaker fra ORE
Sekretariatet orienterte om følgende saker:
•

Mikroplast med gummigranulat
Konstruktive diskusjoner om fremtidens kunstgressbaner med europeiske aktører og
KG2021 i Brussel 4-5 nov. Østfold, Akershus, Oppegård og Bærum er blant
medlemmene som deltar i dette arbeidet med å finne alternativer til forurensende
gummigranulat i kunstgress.

•

Boost-prosjektet (Horisont 2020)
Den 24 oktober gjennomførte Horisont 2020 prosjektet, som Buskerud fk og SINTEF
er med på fra Norge, sin første spredningsaktivitet i Brussel. Prosjektet går ut på å gi
barn en bedre skolehverdag og generell livsmestring, og er et meget godt eksempel
på hvordan regionale utfordringer kan løses med europeisk samarbeid.

•

Personalsituasjonen og praktikanter
Kontoret er fullt bemannet, og har fått mange søkere fra OsloMet til vårens
praktikantstillinger (hvorav to har fått tilbud, og begge har takket ja).

•

Markering av nyoppusset kontor 6. desember
Utstilling ved Skedsmo kommune / Nordisk prosjekt. OREs kontakter i Brussel
inviteres til å se de oppussede lokalene i tillegg til utstillingen fra Skedsmo.

•

Flytting til Mesh
OREs ansatte i Oslo har flyttet til Tordenskiolds gate 2

6. Eventuelt: Kontaktgruppesamling i Bærum 23-24 januar
Program for kontaktgruppesamling er under utarbeidelse, invitasjon sendes ut innen
utgangen av november. Sted blir Kunnskapssenteret på Sandvika, med hotellovernatting på
Thon Hotell Oslofjord.
Tentativt program:Tema: Omstilling: Fylker i omstilling. Kommuner i omstilling. Kan
bærekraftsmålene være en driver i omstillingsarbeidet? Hvordan kan de bli det? Kan vi ha et
internasjonalt perspektiv på dette?
Osloregionens Europakontor – vedtekter og virke fra 2020
Med innslag fra Bærum kommune:
• Internasjonalt arbeid som motor for innovasjon i kultursektoren v/ Morten
Walderhaug
• God tjenestedesign i omstillingens tid v/ tbc
• Byutvikling / innbyggerinvolvering, eksempelet Fornebupiloten (mulig H2020prosjekt) v/ tbc
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7. Orienteringer fra medlemmene om saker av felles interesse
Skedsmo/Lillestrøm:
• Hvordan internasjonalt arbeid skal organiseres er avklart for nye Lillestrøm
kommune. Det blir nettverksorganisert, med Martine som leder for et team på tre.
• Prøver å få kommunens digitaliseringsansvarlige med i KS-Mentor-prosjekt for H2020
/ Horisont Europa.
Bærum:
• Reiser til Brussel 25-26 november Design Days / Lille Designhovedstad
EU jobber med design på systemnivå – kommunen mer på individnivå –
tjenesteproduksjon. Omstilling på velferdstjenestenivå
• Blitt med i nasjonalt bærkraftsnettverk under ledelse av Centre for Excellence for
Sustianability i Trondheim – skal utvikle felles KPI for bærekraftsutvikling. Målet er å
lage konsistente KPIer som kan fungere for flere byer samtidig.
• Ser på utlysningen av PES-midler – forme Horizon Europe.
Østfold / Buskerud: VIKEN
• Går over til parlamentarisme – ni råd er utnevnt
• Plattform for internasjonalt arbeid: H2020 nevnt som viktig virkemiddel
• OECD besøkte Viken
• Avtale med SINTEF om FoU-prosjekter
• Går inn i H2020-søknad med Oslo + Göteborg og Hamburg. Samferdselsperspektivet
ivaretatt ved å koble på fagfolk. Søknadsfrist 9. januar, Viken med ny PIC-kode (!) skal
søke.
Oppland
• Regionalenheten – to rådgivere har blitt ordførere
• Gjøvik – EU SPIRE lager et program som skal inngå i Horisont Europa. Gjøvik-regionen
og NTNU Gjøvik – tar kontakt med sekretariatet om dette.
• Deltar evt på neste års Green Week.
Vestfold
• Markering av Erasmus Day veldig vellykket - eneste fylkeskommune som gjorde
dette.
Oslo
•
•

Bokmessen i Frankfurt. Nådde minst 100 000 mennesker. Takk til Sjur!
Ny byråd Helse Eldre og Innbyggertjenester, Robert Steen i Brussel 11. november
(fått policynotat utarbeidet av ORE).
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•
•

Flere H2020-søknader er under utvikling, i tillegg Espon-prosjekter som underlag
både til kommuneplan og til andre prosjekter – næringsareal i
byer case Hovinbyen/Øst-Oslo
EUCOMS – Internasjonal lobbyorganisasjon psykisk helse – sekretariatet nå hos bydel
Gamle Oslo, tre personer på deltid. Samarbeider gjerne med ORE.

OsloMet
• Ny viserektor, (møter ORE 21. november)
• 3-5 miljøer/forskningsområder skal løftes frem strategisk
• Horisont Europa – forskningsavdeling og lokalt støtteapparat – bærekraftsmålene
• Utvikler et sterkere regionalt samarbeid – eget møte med Viken avtalt
• Åpne for å drøfte konkrete og reelle problemstillinger fra fylkeskommuner og
kommuner – ta gjerne kontakt!
• Tipser også om samarbeid om Offentlig sektor PHD: Ansatt med bakgrunn som kan
søke doktorgradsstilling, for å dekke kunnskapshull i organisasjonen. Mulig
samarbeid med OsloMet om dette. Mer info: https://www.forskningsradet.no/sokom-finansiering/midler-fra-forskningsradet/offentlig-sektor-phd/
• Positivt med flytting til MESH – håper det vil åpne for nye muligheter for
medlemmene
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