Oppsummering fra Kontaktgruppemøte 3. april 2020
Sted: Møtet ble avholdt som videokonferanse på Teams
Til stede: Martine Matre Bonarjee (Lillestrøm kommune), Øyvind Moberg Wee og AnneMargrethe Lindseth (Bærum kommune), Gørill Elisabeth Brodahl og Rune Bakkevoll (Viken
fylkeskommune), Ole Jørn Alfstad (Innlandet fylkeskommune), Erna Ansnes (Oslo kommune),
Trondar Lien (Drammen kommune) Vibeke Jacobsen og Dawn Syvertsen (Vestfold og
Telemark fylkeskommune), Anne Melsom (Nordre Follo kommune), Fredrik Skjæret
(Hamarregionen), Ingar Vaskinn (Kongsberg kommune), Nanna Egidius (Lillehammer
kommune), Ann Irene Sæternes (Østlandssamarbeidet), Gunnar Selvik, Astrid Bjerke,
Andreas Løhren, Solveig Standal Skåravik, Ingvild Jacobsen og Sjur Rynningen Bie-Lorentzen
(Osloregionens Europakontor)

1. Tour de table – status i EU/Europakontoret, og hos
medlemmene mht koronautbrudd og internasjonalt arbeid.
Bærum kommune:
Jobber parallelt med Asker kommune om å utarbeide strategi for internasjonalisering.
Planlagt besøk fra franske førskolelærere utsatt til i høst. Jobber med EWRC-søknad (fristen
er utsatt til 17 april).
Hamarregionen:
Jobber med regional krisepakke, ses i lys av andre lokale, regionale og nasjonale krisepakker.
Glad for innspill fra ORE som videreformidles til ulike VR/AR/AI-miljøer i regionen, som de nå
kobler til ulike EU-prosjekter.
Avsluttet nylig vellykket nordisk prosjekt med bl a HINN hvor Jan Edøy hadde formidlet
kontakt.
Innlandet fylkeskommune:
Reiseliv-sektoren hardest rammet.
En del smitte, men godt forberedte sykehus i regionen.
Ny struktur i fylkeskommunen går seg til – med ny organisering.
Regional planstrategi under utarbeiding – ser på hvordan det internasjonale kan styrkes her.
Kongsberg kommune:
Også hardt rammet reiselivsbransje, herunder alpinanlegg.
Ledighet de aldri tidligere har sett i Kongsberg, men deler av industrien bemanner samtidig
opp.
Fokus på omstilling av næringslivet.
EU-prosjekter innen autonomi og transport, nytt prosjekt med partnere i Toulose, Oslo er
med.
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Lillehammer kommune:
Delt by – skjermet offentlig sektor og næringsliv som er hardt rammet.
2000 permitterte – veldig uvanlig situasjonen.
Mye kreativitet: Lillehammer kino har hatt drive-in visninger, ute og inne i Håkons Hall.
Lillestrøm kommune:
Internasjonalt arbeid har vært preget av at ressurser er bundet opp i kommunens koronaberedskap.
Satser på å gjennomføre internasjonale planer tidligst i sommer / høst.
Studietur Romerike Trainee avlyst/utsatt.
Nordre Follo kommune:
Anne Melsom, kommunalsjef for kultur og samskaping, introduserte seg for kontaktgruppen.
Jobber også med beredskapsarbeid og regionale krisepakker, i samarbeid med nærliggende
kommuner og Follorådet.
Fokuserer på lokale tiltak rettet mot næringslivet – også som svar på Vikens nylig annonserte
krisetiltak.
Handels- og servicenæringen hardt rammet, men ser samtidig at det er høy grad av
kreativitet, nye løsninger og nye plattformer som oppstår.
Oslo kommune:
Kriseledelse på alle nivåer i kommunen.
Stor mangel på smittevernutstyr, mange permitterte, vanskelig å nå fram med informasjon
til alle befolkningsgrupper.
Av 3000 restauranter er om lag 150 åpne med begrenset tilgang og ingen alkoholservering.
Regler for påskesamvær i byen er utarbeidet.
Internasjonal reisevirksomhet er på hold ut 30 juni.
Internasjonal seksjon jobber med strategisk policy-arbeid, blant annet knyttet til bruk av
virkemiddelapparatet (Oslo Business Region, Visit Oslo, osv).
Fortsetter å bestille policy-dokumenter fra ORE, som gjerne kan deles med hele
kontaktgruppen.
Astrid deltar i seksjonsmøter en gang i måneden.
Oslo kommune videre til runde 2 med H2020-prosjekt som Oslo leder med partnere fra 3
byer, Göteborg, Hamburg, Oslo – nullutslippsmobilitet.
Oslo deltar i nasjonalt Hackaton 9.-12. april: Hack the crisis.
Vestfold og Telemark fylkeskommune:
Jobber med ny internasjonal strategi.
Har samarbeidsavtale med Wuhan og Hubei-regionen – var planlagt mange besøk i vår som
er avlyst/utsatt.
Internasjonalt arbeid omorganisert, sammen med klima og miljø.
Har enkelte pågående internasjonale prosjekter.
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Viken fylkeskommune:
Kriseledelsen har møter hver dag, politikere har ristet seg godt sammen i krisen og kunngjort
en rekke krisepakker fortløpende, bl a:
Ny forprosjektordning for internasjonalt samarbeid med sikte på at Vikens aktører deltar i
EU- og Interreg-programmer. Fortløpende frist og behandling av søknader – med litt
«snillere» kriterier enn vanlig.
Viken har etablert et internasjonalt nettverk på tvers av alle rådsområder som hadde sitt
første møte 2. april.
I seksjonen – daglige morgenmøter – jobber blant annet med en internasjonal strategi som
skal ferdigstilles i vår. Bestilt policy-dokument fra ORE om korona-tiltak og mulige
samarbeidsflater med relevante miljøer i Europa.
Drammen kommune:
Digitalt formannskapsmøte 2.4 – kommunens politiske organer er dermed i full drift
Korona-konsekvenser for byggearbeider i kommunen – det stanser opp, med ringvirkninger
for lokale aktører når vi stenger ute arbeidstakere fra andre land
Østlandssamarbeidet:
Med avlyste og utsatte arrangementer våren 2020, brukes tiden til strategisk og langsiktig
arbeid.
Anne-Marte Kolbjørnshus fra Innlandet fylkeskommune er valgt til leder for nyopprettet
Europapolitisk forum, som også har en adm-gruppe som ledes av Viken fylkeskommune, ved
Gørill Brodahl. ØS er kontaktpunkt for det nye Interreg Østersjøprogrammet. Det jobbes
med ny strategi for Østlandssamarbeidet.
Osloregionens Europakontor:
Opplever at studiebesøk og arrangementer i vår blir utsatt, sekretariatet opprettholder
ordinær drift fra hjemmekontor og leverer på bestillinger fra medlemmer og felles
handlingsplan.
Internasjonalt samarbeid blir bare viktigere i en slik periode, vi ser at mange europeiske
initiativer dukker opp – og samarbeidet i EU er minst like aktuelt som før.
2. Handlingsplan 2020-21
Kontaktgruppen gikk gjennom enkeltbestillinger og planlagte felles aktiviteter for 202021. Del 2 av handlingsplanen sendes til styrets orientering 8. april. Dette er et dynamisk
dokument hvor Kontaktgruppens medlemmer kan revidere sine innspill fortløpende, i dialog
med ORE-sekretariatet.
3. Styremøte 17. april
Kontaktgruppen gikk gjennom saksliste og utkast til saker som skal opp på styremøtet 17.
april (sakene er lagt til på Teams). Styresaker sendes ut 8. april. Flere av medlemmene har
sendt inn høringssvar til vedtekter. Oslo kommune varsler at de ønsker en ny gjennomgang
av vedtektene fram mot neste årsmøte.
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4. Eventuelt
A. Bærum kommune er med i et prosjekt som ser på miljøvennlige alternativer til
kunstgress, KG2021, som også er løftet til europeisk nivå i samarbeid med ORE. Ser
nå på å utvide samarbeidet med flere kommuner og fylker som kunstgressbaneeiere
for å finansiere en PHD-stilling knyttet til denne problematikken, gjennom et
spleiselag. Vil sende kontaktgruppen kopi av henvendelse om dette, som vil gå ut
innen utgangen av april/tidlig mai.
B. Oslo kommune ber om at neste møte har med en oversikt over kontaktnettverk som
vedlikeholdes av sekretariatet og medlemmene i ORE. Nyttig verktøy for å koble
riktige fagfolk på direkte.
C. Oslo kommune melder om at det er viktig med god nok høringsfrist til medlemmer
når saker skal forankres politisk. ORE eksemplarisk i så måte nå med høringsrunden
om vedtekter – fortsett med det!
D. Nyhetsbrev fra ORE er sendt ut. Noen vil oppleve at disse brevene havner i spamfilteret. Kontaktgruppens medlemmer rapporterte ikke om at dette var tilfelle for
dem.
E. EU har lansert en høring om klimapakt som medlemmer oppfordres til å svare på:
https://ec.europa.eu/clima/news/shaping-european-climate-pact-commissionlaunches-public-consultation_en. ORE vil på vegne av medlemmene besvare
spørreskjema fra ERRIN om dette også – tar med tilbakemeldinger fra alle, særlig de
som har inngått klimapakter lokalt.
F. Seminaret om H2020 Green Deal-utlysninger som skulle finne sted 25. mars blir
avholdt som webinar, dato ikke bestemt. Stor interesse fra forskningsmiljøer og
offentlig sektor, en del fra næringsliv.
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