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Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3.5.2019 

 Sted: Akershus fylkeskommune rom 275.  

Tilstede: Vibeke Jakobsen, (Telemark fylkeksommune), Turid Wulff Knutsen (Oppland 
fylkeskommune), Rune Bakkevoll (Akershus fylkeskommune), Thomas Hansen (Østfold 
fylkeskommune), Irene Svarteng (OsloMet), Mari Røsten (Oslo kommune), Fredrik 
Skjæret(Hamarregionen) Rannveig Finsveen (Hedmark fylkeskommune), Hilde Beate Årøe 
(Buskerud fylkeskommune), Jan Edøy (ORE).  

1. Jan Edøy ønsket velkommen  

2. Styremøtet 13. mai 2019  

- Ingen kommentarer til sakslisten for styremøtet. Innspill fra Bærum kommune: 
publisere styrets sakspapirer på nett, slik at det er enklere å gi politikere og andre 
innsyn. 
 
Kontaktgruppen er positiv til at dokumenter til styremøte og årsmøte publiseres på 
nett.  

3. Orienteringssaker fra ORE 

Jan Edøy orienterte om aktivitets- og personalsituasjonen ved Osloregionens Europakontor. 

ORE publiserer aktivitetskalender som legges ut på nett.  

http://osloregion.org/wp-content/uploads/2019/05/Aktivitetsoversikt-2019.pdf 

3. Orienteringssaker fra medlemmene om saker av felles interesse  

AFK: Rune Bakkevoll orienterete om besøk av delegasjon fra Kina i tilknytning til 
Hydrogensatsingen i Akershus fylkeskommune. Videre orienterte han om det svært 
vellykkede seminaret «Towards a Zero Emission Mobility – Fuel Cell and hydrogen 
technologies as most promising option for transport» i Brussel 11. april, som Osloregionens 
Europakontor arrangerte sammen med Akershus fylkeskommune, Baden-Würtemberg. 
Fylkesordfører Anette Solli deltok. Rune fremholdt videre at han var tilfreds med at 
Osloregionens Europakontor deltar i STRING-arbeidsgruppe for å utarbeide posisjon til  
TEN-T.  

Østfold fk: Thomas Hansen orienterte om «business as usual» i Østfold. Det tas ingen nye 
initiativ i denne perioden før Viken fylkeskommune etableres. 
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Buskerud: Hilde Beate Årøe fokuserte på arbeidet med BOZAR og det felles arrangement 
som planlegges under Mobility Week i september. Planleggingen er i rute og Buskerud 
fylkeskommune uttrykte stor takk til Ingvild Jacobsen og Osloregionens Europakontor for 
deltakelsen i planleggingen. Hun orienterte også om OECD-arbeidet med bærekraftsmålene, 
Oecd skulle komme på besøk i nær fremtid. 

Oslo kommune: Mari Røsten orienterte om mye besøk til Oslo som følge av 
miljøhovedstadsåret. Oslo kommune har også to arrangement (utslippsfrie byggeplasser og 
Klemetsrud CCS) i samarbeid med Osloregionens Europakontor og andre i Brussel under 
Green Week og Sustainable Energy Week. Oslo kommune berømmet Osloregionens 
Europakontors arbeid med disse arrangementene. Oslo kommune jobber også med 
bærekraftsmålene knyttet til Smart-by satsingen. Videre ser Oslo kommune nå at satsingen 
på egen H2020-koordinator gir resultater. Nye engasjemnet innen klima og mobilitet. 
Betydningen av å ha noen som koordinerer understrekes sterkt. Oslo kommune samarbeider 
også med Oppland fylkeskommune om tilstedeværelse på bokmessa i Frankfurt. 

Hedmark: Rannveig Finsveen orienterte om det vellykkede Cultural Heritech-seminaret som 
Osloregionens Europkontor arrangerte 12. desember 2018, og fortalte at dette seminaret 
hadde ført til en rekke nye engasjement og aktiviteter som søknad til Creative Europe og 
besøk av Gävleborg kommune. Ellers er også det «business as usual», Interreg går sin gang. 
Europapolitisk Forum går av stabelen på Hamar den 13. og 14. mai 2019. Rannveig fortalte 
også at dette var hennes siste kontaktgruppemøte og at en ny kontaktperson var i ferd med 
å bli utpekt. 

Telemark fk: Vibeke Jakobsen. Også i Telemark er det mye «business as usual». Skal ha besøk 
fra USA (Midt-vesten) og en delegasjon fra Kina. 

Oppland fk Business as usual her også. Fylkesutvalget skal til Green Week I Brussel. 

OsloMet fk: Irene Svarteng  orienterte om det kommende workshop om 
samarbeidsmuligheter mellom forskningsinstitutter og kommuner om digitalisering den 4. 
juni hos Forskningsrådet.  

Dette arrangeres sammen med Osloregionens Europakontor og Sintef Digital. 
Forskningsrådet holder også en første konferanse om neste programperiode om Horisont 
Europa den 9. mai på Lysaker. 

Karoline Aursland overtar som medlem i kontaktgruppen for OsloMet. 

Hamarregionen: Fredrik Skjæret redegjorde for tre nye rådmenn i Hamarregionen og at de 
ønsket å sende disse og nye politikere til folkevalgtopplæring som vil bli arrangert i Brussel i 
februar/mars 2020. 

6. Eventuelt  

Ingen saker under eventuelt. 


