Oppsummering fra Kontaktgruppemøte 4. september 2020
Sted: Møtet ble avholdt som videokonferanse på Teams
Til stede: Aasmund Hagen og Alf Kristian Enger (Elverum kommune), Martine Matre
Bonarjee (Lillestrøm kommune), Øyvind Moberg Wee og Anne-Margrethe Lindseth (Bærum
kommune), Gørill Elisabeth Brodahl (Viken fylkeskommune), Turid Wulff Knutsen (Innlandet
fylkeskommune – til og med sak 1), Anita Lindahl Trosdahl (Oslo kommune), Karoline
Aursland og Hege Nedberg (OsloMet), Trondar Lien (Drammen kommune), Vibeke Jakobsen
og Dawn Syvertsen (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Svein Frydenlund (Hamar
kommune), Nanna Egidius (Lillehammer kommune), Erik Habberstad (Stange kommune) og
Ann Irene Sæternes (Østlandssamarbeidet).
Fra sekretariatet: Gunnar Selvik, Andreas Løhren, Solveig Standal Skåravik, Ingvild Jacobsen,
Sjur Rynningen Bie-Lorentzen og Astrid Bjerke (referent).

1. Aktiviteter høsten 2020
Gunnar Selvik redegjorde raskt for aktiviteter i regi av Osloregionens Europakontor, som i
høst blir digitale. Medlemmene vil være synlige på europeiske arenaer som bl.a. Green Week
og European Week of Regions and Cities. Lynkurs: EU/EØS på 1-2-3 arrangeres som webinar
hver mandag fra 14. september til 5. oktober, fra kl. 11.-12. Matchmaking for Green Dealutlysninger pågår fra 4.-11. september. I tillegg er vi involvert i webinarer om TEN-T og
grensekryssende togforbindelser, og et høy-nivå event om den nye programperioden i EU.

2. Handlingsplan 2020-21
Kontaktgruppen gikk gjennom enkeltbestillinger og planlagte fellesaktiviteter for 2020-21.
Dette er et dynamisk dokument hvor Kontaktgruppens medlemmer kan revidere sine innspill
fortløpende, i dialog med ORE-sekretariatet. Dokumentet ligger på Teams, og kan
oppdateres av den enkelte.
Noen momenter til oppfølging og gjensidig orientering:
•

•

Bærum: Deltar på EWRC med seminar 7. oktober – tema tjenestedesign. Skolebesøk
fra Frankrike utsatt. Hospiteringer i Brussel satt på vent pba koronasituasjonen. Har
fått finansiert en PhD-stilling knyttet til tematikk kunstgress – i samarbeid med
enkelte ORE-medlemmer.
Drammen: Møte med fagfolk i Drammen kommune fortsatt aktuelt – Trondar holder
kontakt med oss om dette. Nytt regionsamarbeid i støpeskjeen. Satsingsprosjektet
Folkehelse/Psykisk helse blant barn og unge med innvandrerbakgrunn satt på vent.
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•
•

•
•
•

•

Elverum: Internasjonal uke med Europadag 21. oktober, ORE er til stede på møter
med formannskap, fagseminar og møte med kommunestyret. Har mange EØSprosjekter på trappene, særlig Latvia og Ungarn.
Innlandet: Utarbeider internasjonale mål og handlingsplan – for å utvikle
Innlandssamfunnet, har etablert tverrfaglig ressursgruppe. Deltar på matchmaking
Green Deal. Har levert søknad til Kreativt Europa som resultat av Cultural Heritechsatsingen.
Lillehammer: Etablerer en struktur for å få folkevalgte og administrasjon til å delta på
årets EWRC
Lillestrøm: Ber om oversikt over påmeldte på Lynkurs for å evt. mobilisere ytterligere.
Jobber med mulig Erasmus+ konsortiesøknad for skolene. Arbeid med internasjonal
strategi pågår, men planlagte innspill-workshops på vent pba korona.
Oslo: Fikk ikke tilgang til Handlingsplan-filen på Teams – får den ettersendt. Jobber
med 3-4 aktuelle utlysninger i Green Deal, deltar på Matchmaking. Vurderer å ta en
lederrolle i Eurocities Miljøforum, evt få bistand fra ORE-sekretariatet i den
forbindelse. Deltar med innledere i EWRC og Green Week. Er også særlig opptatt av
grensekryssende togforbindelser – flere arrangementer knyttet til dette i høst.
OsloMet: Har fått to nye koordinerte H2020-prosjekter, og ett som partner:
•

EQUALS-EU Koordinator er OsloMet v/forsker Anthony Giannoumis, forskningsgruppen
universell utforming av IKT, Institutt for informasjonsteknologi, TKD
EQUALS-EU har som mål å gi flere kvinner tilgang til teknologi, digitale ferdigheter og
lederstillinger. I prosjektet skal man jobbe med digital inkludering ved å øke kvinners
deltakelse i forskning og innovasjon. Prosjektet vil bidra til å dyrke fram en ny generasjon
av kvinnelige innovatører. Starter 2021. (SwafS-26-2020 – CSA)

•

YOUCOUNT Koordinator er OsloMet v/forsker Reidun Norvoll, forskningsgruppen
Innovasjon og virksomhetsutvikling, Arbeidsforskningsinstituttet AFI
YOUCOUNT handler om inkludering av unge i Europa. I prosjektet skal unge i alder fra 1528 år i Oslo og flere steder i Europa hjelpe forskerne med å undersøke hva som skaper
sosial inkludering. De unge skal delta som medforskere (RIA).

•

KIDS4ALLL Koordinator er Universitetet i Torino. OsloMet v/Marie Louise Seeberg.
Velferdsforskningsinstituttet NOVA er arbeidspakkeleder.
KIDS4ALL handler om viktige inkluderende utviklingsstrategier for livslang læring hos
sårbare grupper (migrerende barn).
Utover arbeid med prosjektene, har OsloMet nylig levert en H2020-søknad om
integrering sammen med bl.a. Mechelen. OsloMet kom med i søknaden via ORE. Et godt
eksempel på at samspillet med ORE er viktig for OsloMet.

•
•

•

Stange: Har særlig fokus på å utvikle gode modeller for integrering, og digitalisering
som virkemiddel, herunder fibernett. Vil gjerne ha besøk av ORE.
USN: Deltar i nye H2020-prosjekter som partner. Har også fått to Erasmus-prosjekter
som USN leder, Erasmus Mundus og KA3 Policy. EU-nettverk Sørøst-Norge, som USN
koordinerer, har bistått Vestfold og Telemark fylkeskommune med gjennomslag på
to Erasmus+ prosjekter. Ett innen skole og ett innen fagopplæring.
Vestfold og Telemark: Har nylig vedtatt en internasjonal strategi, og etablert en
tverrfaglig ressursgruppe i fylkeskommunen. Telemark Museum har kommet med i et
internasjonalt prosjekt.
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•

Viken: Jobber på ny måte med å etablere internasjonal strategi og arbeidsform –
arrangerer innspillsworkshops i samarbeid med Scandinavian Design Group. Har
oversendt policy-notat om langtidsbudsjett til fylkespolitikerne og jobber videre med
modulbasert kompetansehevingsprogram i fylkeskommunen. Har utlyst stilling som
prosjektutvikler (særlig mtp Horisont Europa) i internasjonal seksjon.

3. Ny strategi og vedtekter
Gunnar Selvik viste til utkast til styresak, som i første omgang handler om prosess og viktige
problemstillinger som kan løftes inn i strategiarbeidet.
Momenter ang videre prosess:
Oslo leder en liten arbeidsgruppe som parallelt med strategiprosessen leverer forslag til nye
vedtekter – gruppen beskrives i styresak (frist onsdag 9.9).
Det avholdes en skriftlig høringsrunde når styret har behandlet utkast til ny strategi og
vedtekter (februar-april). Høringsrunden erstatter ett av de to foreslåtte utvidede
styremøtene.
Ann Irene Sæternes orienterte om at Østlandssamarbeidet også utarbeider sine planer for
det europapolitiske arbeidet – uten at det blir en egen internasjonal strategi. Vil følge OREs
strategiprosess tett, og se arbeidsområdene i sammenheng. Orienterte samtidig om at det
første møtet i Østlandssamarbeidets Europaforum går av stabelen 18. september, som et
fysisk møte i Fylkestingssalen på Galleri Oslo (skal også streames).
Til de konkrete problemstillingene kom følgende innspill:
OsloMet:
1. Hvilke endringer skjer i våre omgivelser og betingelser?
OsloMet ønsker å plassere seg midt i den grønne og digitale transformasjonen. OsloMet skal
være «cool and hot». Cool ved å følge med på den digitale transformasjonen. Hot ved å ta vare
på menneskene i både den digitale og grønne transformasjonen – menneskene spiller en rolle i
transformasjonen, viktig å forstå og ta hensyn til sosiale behov (f.eks. menneske – maskin).
OsloMet ønsker å være en europeisk og global aktør, og ønsker å bruke ORE til å oppnå dette.
ORE server det enkelte medlem i bilaterale relasjoner med utgangspunkt i handlingsplanen. For
OsloMet er det også nyttig at ORE kan drive «tidlig etterretning» og gir medlemmene relevant
informasjon om tidlig policyutvikling, og utvikling på utdannings –forsknings – og
innovasjonsområdet. Og setter oss i kontakt med relevante aktører. Dere har allerede vist at dere
er i en god posisjon til dette.
Informasjon på et mer overordnet nivå, som policy-utvikling på de ulike områdene som omfattes
av HEU, er nyttig. Vi har allerede mottatt noen slike policy-notater. De har vært lettleste og
informative, så takk for det. Korte oppsummeringer av nøkkelpunkter og link til videre policy er
supert!
•

Er foreningens hovedoverskrifter «det grønne skifte» og «inkluderende samfunn»
relevante og dekkende for den neste fireårsperioden?
JA, MEN OSLOMET ØNSKER Å LEGGE TIL FØLGENDE OVERSKRIFT: DIGITAL
TRANSFORMASJON"!
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2. Hva vil vi oppnå i en ny fireårsperiode?
At ORE har levert god, relevant og nyttig informasjon til medlemmer. OsloMet ønsker å heve sin
internasjonale profil. Vi ønsker at ORE skal være viktig aktør som bidrar til å synliggjøre OsloMet i
Europa.

Bærum kommune: Ber om at strategien reflekterer neste programperiodes fokus på å
etablere varige europeiske partnerskap – hvordan kan ORE rette sitt arbeid mot dette
behovet i den som kommer (allerede i inneværende strategiperiode)?

4. Møteplan 2021-22
Kontaktgruppen gikk gjennom forslag til møteplan.
Det er ønske om en samling i kontaktgruppen tidlig i februar, med fokus på ny strategi og
vedtekter - og at samlingen holdes i Norge.
Vestfold og Telemark fylkeskommune tilbyr seg å være vertskap for samlingen.
NB! Etter møtet har det kommet innspill fra Lillehammer om at årsmøtet avholdes 3.-4. juni,
ettersom det alternative forslaget 27.-28. mai kolliderer med kommunestyremøte.

5. Øvrige innspill til styresaker
Kontaktgruppen gikk gjennom øvrige saker som skal opp på styremøtet 18. september.
Styresaker sendes ut 11. september.

6. Andre saker – noen orienteringer fra sekretariatet
A. Sjur Rynningen Bie-Lorentzen orienterte om den nye Erasmus+-akkrediteringen.
B. Ingvild Jacobsen orienterte om status i forhandlingene om EUs langtidsbudsjett 2021-27
og tilknyttet policy notat fra ORE. Hun orienterte videre om ERRINs informasjonsmøte og
prosjekt-workshop om Green Deal Horisont 2020-utlysningen, område 6. Farm to fork, 15.
september.
C. Andreas Løhren orienterte om at det fremdeles jobbes med ny hjemmeside for ORE, som
er litt forsinket i hht plan.
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