
 

 1 

 
Oppsummering fra kontaktgruppesamlingen i Osloregionens Europakontor 

 hos Bærum kommune, Kunnskapssenteret i Sandvika 
23.-24. januar 2020 

 

Tema: Omstilling med FNs bærekraftmål som drivere 
 
Tilstede:  
Anne Margrethe Lindseth og Øyvind Wee (Bærum kommune),  
Trondar Lien (Drammen kommune), Alf Kristian Enger og Aasmund Hagen (Elverum 
kommune), Gro Mette Garmo, Ole Jørn Alfstad, Turid Wulff Knutsen (Innlandet 
fylkeskommune), Margrethe Prahl Reusch, Martine Matre Bonarjee,  
Ragnhild Kisen (Lillestrøm kommune), Erna Ansnes (Oslo kommune), Hege Nedberg, 
Karoline Aursland, Yngve Joseph Foss (OsloMet), Eva Næss Karlsen 
(samarbeidsalliansen Osloregionen), Espen Johansen (Universitetet i Sørøst-Norge, 
Vibeke Jakobsen (Vestfold og Telemark fylkeskommune), Gørill Eisabeth (Viken 
fylkeskommune), Ann Irene Sæternes og Lars Lund Godbolt (Østlandssamarbeidet), 
Gunnar Selvik, Andreas Løhren, Astrid Bjerke, Himani Rohatgi, Ingvild Jacobsen, Sjur 
Rynningen Bie-Lorentzen og Solveig Standal Skåravik (Osloregionens Europakontor) 
 

Torsdag 23. januar 2020 
 

1. Kunstinnslag fra Bærum kulturskole 
Velkommen til Bærum fra ordfører, Lisbeth Hammer Krog 
 

Presentasjonen følger vedlagt. 
 
2. Hvordan et besøk i OREs regi har gitt inspirasjon i mangfold og 
inkluderingsarbeidet i Bærum, ved seksjonsleder Gro Sværen Skansen, Bærum 
kommune 

Presentasjonen følger vedlagt. 
 
3. Omstilling med bærekraftsmålene som driver 
Kommunedirektør Erik Kjeldstadli innleder til samtale og drøfting. 
 

Presentasjonen følger vedlagt. 
 
4. Status for SDG-arbeidet på internasjonale arenaer 
Ved Europarådgivere Solveig Standal Skåravik, Sjur Rynningen Bie-Lorentzen og 
Ingvild Jacobsen, ORE 
 

Presentasjonen følger vedlagt. 
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5.  Bærekraftig Osloregion og CIENS  
Ved forskningsleder Seksjon Vann og samfunn & leder CIENS Forskerforum, Sindre 
Langaas  
 
Presentasjonen følger vedlagt.  I tillegg understrekes at følgende spørsmål ble stilt 
kontaktgruppen med tanke på bilateral oppfølging fra CIENS / Bærekraftig 
Osloregion  

 
• Hvilke av kommunene eller fylkeskommunene har erfaringer fra deltagelse i 

Horisont 2020 eller med faktisk søknadsskriving? 
• Hvilke av kommunene eller fylkeskommunene har funderinger på deltagelse i 

Horisont Europa? 
• Om Horisont Europa engasjement er aktuelt, kan det være ønskelig med videre 

møter – kanskje bilateralt med et CIENS medlem? 
 

6. Tjenestedesign og samskaping ved Hege Fossum, Bærum kommune+  
Internasjonale prosjekter somdrivere for egne endringsprosesser ved Øyvind Wee, 
Bærum kommune 
 
Presentasjonen følger vedlagt. Bærum kommune planlegger i samarbeid med ORE og 
partnere i et H2020-prosjekt et seminar om tjenestedesign og samskaping under 
EWRC i 2020.  
 

Fredag 24. januar Kontaktgruppemøte Osloregionens Europakontor 
 
1. Omstilling etter regions- og kommunereformen  
 
A. Korte presentasjoner fra medlemmer:  
Hvordan er det internasjonale arbeidet tenkt organisert etter reform? 
 
Innlandet fylkeskommune 
Har blitt organisert i 6 avdelinger; Internasjonalt ligger i avdeling for Næring og 
internasjonalt samarbeid. Mål om bedre tverrfaglig samarbeid med slik organisering. 
Tre seksjoner: Innovasjon og utvikling, Program og tjenesteutvikling, Næringsbasert 
samfunnsutvikling  
  
Fylkeskommunen skal jobbe med kommuner gjennom regionråd. Intern 
arbeidsgruppe med representanter fra de fem øvrige avdelinger i fylkeskommunene 
skal etableres for å samordne på det internasjonale feltet. Internasjonalt 
servicekontor videreføres. Turid W. Knutsen har meldt ønske om å fortsette som 
Europakontorets adm. kontakt.  
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Vestfold og Telemark fylkeskommune 
7 sektorer, jobber under samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima. 3 personer 
som jobber internasjonalt i Skien. Skal lage en internasjonal strategi. 
 
Vibeke Jakobsen er administrativ kontakt for Europakontoret. 
 
Lillestrøm kommune 
Bort fra sektororganisering. Nå 3 tjenesteområder; helse, oppvekst, kultur, miljø og 
samfunn. 3 stabsavdelinger: økonomi, digitalisering og organisasjon og utvikling. 
 
Blir nå et nettverk for EU-arbeidet, med tre medarbeidere – som Martine 
koordinerer. Skal lage ny internasjonal strategi, men må vente på kommuneplan. 
Skal få innspill fra næringsliv, andre kommuner osv. i arbeidet. 
 
Martine Matre Bonarjee forblir Europakontorets adm. kontakt. Politisk: Jørgen Vik, 
og Boye Bjerkholt. 
 
Bærum kommune 
Internasjonalt arbeid hører hjemme i veikartet for kunnskapskommune. 
Internasjonal policy/strategi blir forankret i kommuneplanens samfunnsdel 
Øyvind og Anne Margrethe ORE-kontakter  
 
Øyvind Wee og Anne Margrethe Lindseth i kontaktgruppen. Lisbeth Hammer Krog i 
styret. 
 
Elverum kommune 
Har utarbeidet en internasjonal plan, samtidig strategi og handlingsplan. Politisk 
beslutning å melde seg inn i ORE fra og med 2020. 6 tjenesteproduserende sektorer.  
 
Relativt stort humanitært engasjement, solidaritetsarbeid med Namibia. Vært 
kjernen i det internasjonale arbeidet.  
 
20 strategiske planer, blant annet en internasjonal plan. Ikke stor i omfang, men har 
erfart at det internasjonale arbeidet kan bringe noe på fem områder hvor 
kommunen vil utvikle seg: 

1. Internasjonalisering og endring i kommunen som sådan – 70 
nasjoner representert – 2000 innbyggere med internasjonal bakgrunn 

2. Solidaritetsarbeid  
3. Nordisk samarbeid – Sunne kommune i Sverige  
4. Elverum EØS-avtalen, EU og Europa / Her har de forventninger om at ORE kan 
være katalysator  
5. Rekruttering  

  
Er partnere i Interreg-prosjekt og EØS-prosjekter. Aasmund Hagen holder i kontakten 
med Europakontoret. 
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Drammen kommune 
Nye Drammen har ikke noe eget internasjonalt punkt i sine strategier. Kanskje fordi 
Drammen er en av de mest multikulturelle byene i landet?  
Posisjonerer seg på nytt i regionen vest for Bærum, Viken vil 
formalisere regionsamarbeidet.  
  
Ordfører Monica Berg – politisk ansvarlig for regionalt og internasjonalt samarbeid 

Trondar Lien er OREs adm. kontakt. 

 
Oslo kommune 
Tre planer som utgangspunkt for det internasjonale arbeidet:  
Kommuneplan, Byrådserklæring – kapittel 12 især, Internasjonal strategi – Fire mål  
1. Oslo skal delta for å dele erfaringer, 2. Oslo skal være best på tjenester 
(Eurocities er et viktig verktøy, med arbeidsgruppe for alle tjenester) 3. Legge til 
rette for næringslivet – konkurrentene er europeiske storbyer. Medvirke slik at Oslo 
får innflytelse på overordnede beslutninger, samme vilkår som byer internasjonalt 4. 
Profilere byen utad. 
 
Virkemidlene er Eurocities, C40, samarbeid i EU-prosjekter, samarbeider mye med 
København og Stockholm.  
 
Hvorfor er Oslo med i ORE: Trenger oppdatering på hva som skjer av policyutvikling 
til enhver tid. Ønsker at ORE sender policy-notater uoppfordret. Hva betyr 
direktivene for kommuner og fylker? Kunnskapsgrunnlag: Eks: ORE tar initiativ til 
fagkonferanse om Green Deal. Bruker ORE mye til hospitantopphold og som 
møteplass for Oslo i Brussel.   
 
Viken fylkeskommune 
FNs bærekraftmål legges til grunn for samfunnsutviklingen i den nye 
fylkeskommunen.  
Regional planstrategi er kunnskapsgrunnlaget, int. Strategi på vei. Jobbes nå med: 

• Opplegg for kompetanseheving/kompetanseutvikling i organisasjonen på 
internasjonalt 

• Tverrfaglig samordning – skal etablere gruppe på tvers av 
rådsområder/fagseksjoner 

• Opplegg for intern/ekstern mobilisering 

• Programmene (Interreg – Horisont Europa – Erasmus+ - Kreativt Europa – 
EØS) 

• Oppfølging organisasjoner og nettverk 

• Sekretariatsfunksjon Norge/Sverige-programmet 

• NFO Øresund-Kattegat-Skagerrakprogrammet 

• Programskriving ny periode 

• Oversikt policyområder 
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OsloMet  
Skal utvikle egen EU-strategi med egen handlingsplan for OsloMet, vil også omfatte  
Horisont Europa  
 

  
Universitetet i Sørøst-Norge  
USN meldte i desember 2019 at de ikke lenger opprettholder medlemskap i 
Europakontoret. De er fremdeles medlem ut 2020, mens de undersøker alternative 
løsninger for representasjon i Brussel  
 
B: Administrativ arbeidsgruppe presenterer sitt forslag til nye vedtekter m.m. 
Forslag til endring i vedtekter og punkter vedrørende kontingent, medlemsportefølje 
og beskrivelser av Osloregionens Europakontor egenart ble presentert.  
 
I tilknytning til vedtektene ble det diskutert hva som er en fornuftig sammensetning 
av styret etter reformen. Kontaktgruppen sluttet seg til følgende forslag til 
vedtektsendring: 
 
Opprinnelig ordlyd i vedtekter: 
§ 4 MEDLEMSKAP  
Medlemmer opptas av årsmøtet etter søknad. Medlemmer kan være  

• fylkeskommuner og kommuner i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, 
Buskerud, Vestfold og Telemark,  

 
Forslag til endring (markert i uthevet font): 
§ 4 MEDLEMSKAP  
Medlemmer opptas av årsmøtet etter søknad. Medlemmer kan være  

• fylkeskommuner og kommuner i Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken,  

Opprinnelig ordlyd i vedtekter: 
§ 11 STYRET  
Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at tre 
fylkeskommuner, tre kommuner og en kunnskapsinstitusjon er representert. Oslo skal være 
representert blant kommunene. Det skal, innen samme kategori, velges personlig 
varamedlem til hvert styremedlem.  
 
Forslag til endring (markert i uthevet font): 
Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at 
fylkeskommuner, kommuner og en kunnskapsinstitusjon er representert. Oslo skal være 
representert blant kommunene. Det skal, fra samme medlem, velges personlig vara til 
hvert styremedlem.  

 
Utkast til notat som beskriver Osloregionens Europakontor sendes til 
kontaktgruppen for kommentarer før utsending av styrepapirer 31. januar 2020. Se 
vedlagt notat. Dette notatet følger med i høringsbrev om nye vedtekter.  
 
2. Orienteringer fra ORE  
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Siste nytt fra EU/EØS og Brussel – Ny kommisjon, Green Deal, nye programmer og 
utlysninger, European Pillar of Social Rights m.m. 
 
Presentasjon følger vedlagt  
 
Oppsummering av året 2019 og Handlingsplan 2020/21 – hva er en god bestilling? 
Hva bør vi få til sammen?  
 
Styrepapirer sendes ut 31. januar - ber om tilbakemelding innen 29. januar kl. 15.00 
 
Presentasjon følger vedlagt. 
 
Utkast til handlingsplan 2020/21 sendes ut til styret 31.1.2020 
Utkast til årsmelding 2019 sendes til styret 31.1.2020 
Ev innspill fra kontaktgruppens medlemmer innen utgangen av 29.1.2020 
 
Del 2 i Handlingsplan (enkeltvise bestillinger (sendes ut med styrepairer til neste 
møte 17. april) og drøftes i kontaktgruppemøte 3. april. Utkast sendes først til 
kontaktgruppen 27. januar – ber om at nye bestillinger forankres og formidles 
sekretariatet innen 25. mars.  
 
Innspill:  
Kan vi opprette en teams-gruppe for kontaktgruppens medlemmer for raskere 
kommunikasjon? Sekretariatet undersøker saken. 
 
3. Orienteringer fra medlemmene v/ kontaktgruppen 

- Innlandet fylkeskommune har fått et nytt Horisont 2020 prosjekt på 
mangfold og integrering 

- Oslo kommune Tiina Ruohonen, Horisont 2020-koordinator i Oslo kommune, 
kan holde innlegg for ORE-medlemmer om kommunens deltakelse i EUs 
forskningsprogram – til inspirasjon for andre? 

- C40 skal etablere kontor i Oslo og etablere et «Climate Governance 
Programme» med finansiering fra NORAD og private aktører. Et mål er 
erfaringsdeling med byer i Sør. 

 
Ettersendt info fra Universitetet i Sørøst-Norge: 
-        Denne uken ble «AUTOSHIP»-prosjektet offentliggjort. Prosjektet får 200 millioner 

kroner fra EU til å teste autonome frakteskip og tilknyttet infrastruktur. 
USN og EU-nettverket har bistått i en tidlig fase med tilrettelegging av workshop og 
underveis i prosessen. Se nyhetssak. 

-        EU-nettverket har bistått Vestfoldbedrift med søknadsstøtte til et SMB-Instrument, 
fase 2 prosjekt (nå Accelerator), som ble innvilget og fikk 25 millioner kroner fra 
EU. Se nyhetssak. 

-        USN har fått innvilget et Kapasitetsbyggingsprosjekt innen Erasmus+, tildelt ca 9,5 
millioner kroner. Se nyhetssak fra ORE. 

https://www.usn.no/forskning/prosjekter/eu-nettverk-sorost-norge/siste-nytt/kongsberggruppen-vant-eu-utlysning-om-a-bygge-autonome-skip
https://www.usn.no/forskning/prosjekter/eu-nettverk-sorost-norge/siste-nytt/eu-stotter-vestfoldbedrift-med-25-millioner
http://osloregion.org/usn-koordinerer-stort-erasmus-kapasitetsbyggingsprosjekt/
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-        USN har fått innvilget et Strategisk Partnerskapsprosjekt med fokus på 
kompetanseheving for lærere og sosialarbeidere som jobber med nyankomne 
flyktninger. Se info om prosjekt. 

-        EU-nettverk Sørøst-Norge har arrangert to workshops for bedrifter, offentlige 
aktører og akademia. 
En på temaet «Smartere transportløsninger» i mai. Resultatet fra denne 
workshopen er at en søknad er levert til samfunnsutfordringsutlysning fra en 
regional bedrift. Den andre workshopen var innen jordhelse og mat i januar 2020. Se 
nyhetssak. 

-        EU-nettverket har etablert et tett samarbeid med Innovasjon Norge, 
Forskningsrådet, kompetansemeglere i Forregion m.fl, for å kunne bistå regionale 
bedrifter best mulig. 

-        H-2020 søknad levert med USN som koordinator og regionale aktører som partnere 
innen helse. Nådde ikke opp 

Hva jobbes det med fremover? 
-        Plan for å mobilisere til flere MSCA og ERC-søknader. 
-        Posisjonering mot Horisont Europa. 
 

OsloMet (info også presisert skriftlig i etterkant) 
• Rektoratet med ledergruppe til Brussel 1-mars.  

• Yngve Foss starter i stillingen som forskningsdirektør 1. mars 2020. Foss kommer fra 
stillingen som spesialrådgiver i internasjonalisering i Forskningsrådet. Både Khrono og 
OsloMet har skrevet om ansettelsen. 

• OsloMet fikk 23 nye prosjekter finansiert av Forskningsrådet før jul (18 forskerprosjekt og 
fem samarbeidsprosjekt). Les mer om tildelingene her. 

• OsloMet hadde i 2019 en tilslagsprosent på i underkant av 17 % og er dermed UH-institusjonen 
med nest best tilslagsprosent i H2020  

• Tabellen nedenfor viser noen av universitetets nylig innvilgede prosjekter i H2020 og 
randsoneprogram: 

Akronym OsloMet
s rolle 

Finansieri
ng 

Fakultet/Senter 

DigiGen - The impact of 
technological transformations on 
the digital generation 

Koordin
ator 

Horisont 
2020 

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale 
studier (LUI), Velferdsforskningsinstituttet (NOVA) 
og Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 

EuroShip - Closing gaps in social 
citizenship. New tools to foster 
social resilience in Europe 

Koordin
ator 

Horisont 
2020 

Fakultet for samfunnsvitenskap (SAM) og 
Velferdsforskningsinstituttet (NOVA) 

DIS2 - Disability and Disease 
during the 1918 Influenza 
Pandemic: Implications for 
Preparedness Policies 

Partner H2020/MS
CA 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 

Implementation Research 
Network in Stroke Care Quality 

Partner Cost-
aksjon 

Fakultet for helsevitenskap (HV) 

Perinatal Mental Health and 
Birth-Related Trauma: 
Maximising best practice and 
optimal outcomes 

Partner Cost-
aksjon 
 

Fakultet for helsevitenskap (HV) 

RainSolutions - Research-based 
Assessment of Integrated 
approaches to Nature-based 
Solutions 

Partner Joint 
Programm
e Initiative 
Water 

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) 

GenPath Partner ERA-NET  Velferdsforskningsinstituttet (NOVA) 

ImproveAFish (fiskehelse) Partner ERA-NET 
Blue Bio 

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) 

 

https://www.usn.no/for-partners/international-educational-projects/openeye-an-erasmus-project
https://www.usn.no/forskning/prosjekter/eu-nettverk-sorost-norge/siste-nytt/stort-engasjement-pa-workshop-om-smartere-transportlosninger
https://www.usn.no/forskning/prosjekter/eu-nettverk-sorost-norge/siste-nytt/jordhelse-og-mat-hoyt-pa-eus-agenda
https://www.usn.no/forskning/prosjekter/eu-nettverk-sorost-norge/siste-nytt/jordhelse-og-mat-hoyt-pa-eus-agenda
https://khrono.no/ny-forskningsdirektor-ved-oslomet/434585
https://ansatt.oslomet.no/en/siste-nytt/-/nyhet/forskningsdirektor-ansatt
https://ansatt.oslomet.no/en/siste-nytt/-/nyhet/forskningsradet-stotter-oslomet-prosjekter
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