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Oppsummering fra Kontaktgruppemøte 27. januar 2022 kl. 0900-
1230 
 
Møtet ble avholdt digitalt på Teams  
 
Til stede: Martine Matre Bonarjee (Lillestrøm kommune), Øyvind Moberg Wee (Bærum 
kommune), Turid Wulff Knutsen og Hanne Varhaug Søberg (Innlandet fylkeskommune), Gørill 
Elisabeth Brodahl (Viken fylkeskommune), Anita Lindahl Trosdahl (Oslo kommune), Vera 
Østensen (OsloMet), Lars Haukvik og Dawn Marie Syvertsen (Vestfold og Telemark 
fylkeskommune), Karen Tone Børsum (Drammen kommune), Svein Frydenlund (Hamar 
kommune), Martin Hafsahl (Asker kommune), Aasmund Hagen (Elverum kommune), (Fredrik 
Skjæret (Hamarregionen) og Ann Irene Sæternes (Østlandssamarbeidet) 
 
Fra sekretariatet: Gunnar Selvik, Andreas Løhren, Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, Ingvild 
Jacobsen, Randi Hoseth, Heidi Myhre Thomassen og Astrid Bjerke (referent) 
 
1. Velkommen, med siste nytt fra EU og Brussel  
 
Gunnar ønsket velkommen og orienterte som følger fra EU/EØS-politikken:  
 
Mens det i fjor høst var mye snakk om det berømte handlingsrommet i EØS-avtalen, så har 
den diskusjonen siden stilnet påtakelig, noe som vel er en kombinasjon av realisme og Covid-
19.  Det betyr imidlertid ikke at ikke EØS fortsatt er en het potet, men denne gangen er det 
innenfor energiområdet, hvor mange tror at EUs energibyrå, ACER, er den skyldige i at 
strømprisene er rekordhøye – hvis en skyldig skal finnes er det nok heller de frie 
markedskrefter enn et EU-byrå. 
 
Som dere vet har Frankrike formannskapet i Det europeiske råd dette halvåret, og de har som 
en av sine prioriteringer to viktige forhold som angår Norge: økt EU-autonomi på 
sikkerhetsområdet og kommisjonsforslaget om å inkludere gass og atomkraft i de såkalte 
taksonomireglene. Det er jo interessant å se hvordan NATO blomstrer for tiden, hvor til og 
med nøytrale land som Finland og Sverige er i «full flørt».  Dette er dog ikke slik Frankrike 
ønsker det ved at de i sitt program går så tungt inn sikkerhetspolitisk, og det skal jo vi som 
utenforland kanskje være glade for – jo nærmere EU samarbeider på forsvarsområdet jo mer 
komplisert blir jo vårt forhold til EU. Frankrike har jo også selvfølgelig implementeringen av Fit 
for 55-lovgivningen på agendaen, som i aller høyeste grad angår oss som region.   
 
Vi kommer heller ikke utenom pandemi – EU har i nyeste lockdown i alle fall holdt grensene 
åpne – dog med ulik grad av grensehindringer (testing/karantene osv.), så noe er blitt lært av 
tidligere nedstengninger hvor Det indre marked ikke akkurat hadde fri flyt. 
 
Brexit går videre sin skjeve gang, med reforhandlinger av noe EU/UK faktisk forhandlet ferdig 
for over ett år siden, men dette er foreløpig til en viss grad i le for pandemi og en statsminister 
under sterkt press for påståtte brudd på smittevernreglene.  
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Det europeiske ungdomsåret 2022, v/Sjur – Presentasjon vedlagt 
EUs DIGITAL program, v/Andreas – Presentasjon vedlagt 
 
2. Året som gikk – hva fikk vi til sammen? 
ORE-sekretariatet presenterte årsmeldingen, og resultater for 2021. 
Innspill fra KG og styret innarbeides i endelig versjon. 
Årsregnskapet (urevidert) ble omtalt muntlig, og vil inkluderes på agendaen til styremøtet 11. 
februar. 
 
3. Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent 
Gørill presenterte arbeidet som er gjort for å finne frem til aktuelle modeller for 
kontingentberegning, basert på Oslos behov for redusert bistand og kontingent. Anita 
presiserte at Oslos utgangspunkt er en halvering av sin kontingent. Det foreslås ikke endringer 
i kontingent for de øvrige. Turid beklaget at Innlandet, grunnet datatekniske problemer, ikke 
hadde fått levert svar på questback i tide, og hun presiserte at de er opptatt av å beholde 
kontoret på dagens nivå. 
 
Oppsummering av resultater i questback ble sendt ut til deltakerne under møtet, og legges 
som vedlegg til styresaken.   
 
4. Ny handlingsplan del 1 2022-23  
Sekretariatet presenterte utkast til ny Handlingsplan del 1 – felles tiltak, som indikerer forslag 
til ambisjonsnivå og måloppnåelse for perioden som starter juni 2022 og ender juni 2023. 
Innspill fra KG og styret innarbeides i ny versjon, som endelig vedtas av årsmøtet i juni.  
 
5. Øvrige innspill til styresaker 11. februar 
Årsregnskap (ikke revidert) er nylig ferdigstilt og sendes ut blant styresakene 4. februar.  
Personalsituasjonen: Sjur og Astrid slutter i ORE, og ble takket for innsatsen. Heidi Myhre 
Thomassen har startet som praktikant i ORE, først fra hjemmekontor i Lørenskog, så i Brussel 
fra 31. januar. Det ble en kort diskusjon om direktørs åremål som løper ut i september. 
Innlandet, som har styreleder, tar ansvar for å følge opp denne prosessen med styre og 
direktør. 
 
6. Valg av valgkomite v/Astrid 
Både inneværende valgkomite og neste periode for valgkomiteen 2022-24 trenger nye 
personer. Oslo v/ Bjarne Haslund tar, i Vibeke Jakobsens sykefravær, ansvar for å lede 
prosessen fram mot valg på årsmøtet. Styreleder og flere medlemmer er på valg. Viken fk ved 
Martine Matre Bonarjee melder seg til tjeneste som leder av valgkomiteen fra neste periode, 
med Oslo og Elverum som medlemmer ved henholdsvis Anita Lindahl Trosdahl og Aasmund 
Hagen. Denne saken behandles av styret 11. februar. Medlemmer oppfordres til å tenke på 
kandidater til styreverv! 
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7.  Aktiviteter og planer 2022 
Sekretariatet presenterte en foreløpig oversikt over planer for 2022, og ber om innspill til 
aktivitetsoversikt som er et løpende oppdatert dokument. Satser på at 2022 blir et år hvor 
både studiebesøk og hospiteringer lar seg gjennomføre, men fortsatt noe usikkerhet. Sjur 
sender ut utlysninger til hospitering og studiebesøk etter møtet.  
 
8. Handlingsplan del 2 2022-23 
Denne delen av handlingsplanen er et ORE-internt arbeidsdokument som ligger i Teams, og 
som bare medlemmer og sekretariatet har tilgang til. Obs! Må åpnes i skrivebordsprogram 
/word. Oppdateres løpende av ORE-sekretariatet. Medlemmer i KG oppfordres til å studere 
denne, legge inn nye opplysninger, og redigere oversikten. Særlig nyttig når det er utskiftinger 
i personal, både i ORE-sekretariatet og hos medlemmer. 
 
9. Øvrige orienteringer fra medlemmene  
Oslo: Leverer søknad på samfunnsoppdraget klimanøytrale/smarte byer om å bli en av 100 
slike byer (frist er 31. januar 2022). 
 
Bærum kommune: Vedtak i formannskapet i januar om å styrke det internasjonale arbeidet, 
med blant annet ORE som verktøy. Vil ta initiativ for å se hvordan planen skal gjennomføres 
med OREs bidrag. Ny medarbeider rekruttert, Trond Myrland, som tar over etter Øyvind, som 
blir pensjonist.  
 
Elverum: EU/EØS-arbeidet bærer frukter – nå i gang med to polske partnere for to prosjekter 
finansiert med EØS-midler. Har levert søknad for nytt Horisont Europa-prosjekt for beregning 
av flomrisiko, som avgjøres i mai 22. Får mye ut av deltakelse i pilotordning for Erasmus+ i regi 
av HK-Dir. Skal oppdatere Internasjonal plan i 2022, og ønsker OREs bistand til 
implementering. Har ambisjon om å ansette ny rådgiver som kan følge opp det internasjonale 
feltet.   
 
Innlandet: Jobber med mission-pilot på Innlandet i samarbeid med Sintef, Hamar, Ringsaker 
m.fl. Har jobbet videre med mye bistand fra ORE i ytringsfrihets-prosjektet WexFo.  
Undersøker nå koblinger til EU-midler. Kobling til OsloMet v/ Vera er på gang. 
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune: Eventuell splittelse av fylker avgjøres 15. februar.  
Vedtok internasjonal strategi i juni 2021 – inspirert fylkestinget til økt internasjonalt 
engasjement, og mulige studieturer og andre aktiviteter som følge av dette. Satt i gang flere 
kompetansetiltak, også rettet mot kommuner.  
 
Viken fylkeskommune: Ikke vedtatt internasjonal strategi. Vedtak om evt. splittelse skal fattes 
24. februar. Levert syv HEU-søknader siden Viken ble opprettet.  
Personalendringer: Verena Hachmann og Trond Myrland slutter, og Martine M. Bonarjee 
begynner i Viken fra 24. februar. 
 
OsloMet: Orienterte om prosjekter knyttet til kvantedatabehandling. OsloMet har Norges 
første kvantedatamaskin, og har flere forskningsprosjekter knyttet til dette, bl.a. NordSTAR. 
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Jobber også med prosjekt knyttet til datadrevet innovasjon, og har åpnet forskningssenteret 
OceanLab på Filipstad. Gjennom å utvikle teknologi som samler data under vann skal OsloMet 
bidra til å utvikle kunnskap om hav, vann og vannressurser. 
 
Lillestrøm kommune: 
Ny medarbeider internasjonalt: Margrethe Prahl Reusch tar over etter Martine. 
HK-DIR-pilot underveis – veldig lovende.  
H2020-prosjekt med NGI om klimatilpasning – planlegging følges opp av Margrethe. 
Ungdom og psykisk helse – samarbeider gjerne om dette med OsloMet. 
Studieturer til Longyearbyen for lærlinger går av stabelen, ORE bidrar med foredrag digitalt. 
Formannskapet i Lillestrøm planlegger studietur til Gent / Brussel i september 2022. 
 
10. Eventuelt 
Astrid takket for seg, og fikk fortjent skryt for sin formidable innsats for ORE. Protokolltilførsel 
ikke ved referent ;-)  


