Til
Julie Ness, Oslo kommune
Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune
Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Mizanur Rahaman, Lillehammer kommune
Jørgen Vik, Lillestrøm kommune
Yngve Foss, OsloMet

Kopi til
Varamedlemmene
Kontaktgruppen

Det innkalles til møte i styret for Osloregionens Europakontor
Fredag 17. september 2020, kl. 10-13
Møtet avholdes hos OsloMet i Pilestredet 46, 3 etg.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter følger under. Alle saksdokumenter inkludert
vedlegg er publisert her: https://osloregion.org/no/om-oss/moteplan-og-aktiviteter/9styret-kommende/848-styremote-17-september-2021
Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på mail gunnar@osloregion.org eller
mobiltelefon +32 46 09 41 393.

Med hilsen

Anne-Marte Kolbjørnshus
Styreleder
(Sign.)

Gunnar Selvik
Direktør
(Sign.)
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SAKSLISTE

Styremøtet 17. september

Sak 24/21

Godkjenning av innkalling
Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 10.9.21.
Forslag til vedtak:
Innkalling til møtet 17. september godkjennes.

Sak 25/21
Vedlegg

Godkjenning av protokoll fra møtet 30. april 2021
Utkast til protokoll fra styremøtet 30.4.21 ble utsendt pr. e-post til
styremedlemmene 6.5.2021.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra møtet 30. april 2021 godkjennes.

Sak 26/21
Vedlegg

Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 4. juni 2021
Signert protokoll ble sendt ut til medlemmene 11. juni. Ingen merknader
ble fremmet innen fristen.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra årsmøtet 2021 godkjennes.

Sak 27/21
Vedlegg

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3. september 2021
Forslag til vedtak:
Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 3. september tas til
orientering.

Sak 28/21

Økonomisk status per 30.6.2021
Forslag til vedtak:
Økonomisk status pr 30.6.21 tas til orientering.

Sak 29/21
Vedlegg

Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent

Forslag til vedtak:
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Brevet fra Oslo kommune tas til orientering, og diskusjon igangsettes med
samtlige medlemmer om konsekvensene av dette for OREs virksomhet.

Sak 30/21
Vedlegg

Møteplan 2022
Forslag til vedtak:
Møteplanen for 2022 godkjennes.

Sak 31/21
Vedlegg

Aktiviteter høsten 2021
Forslag til vedtak:
Informasjon om aktiviteter høst 2021 tas til orientering.

Sak 32/21

Personalsituasjonen i ORE
Forslag til vedtak:
Informasjon om personalsituasjonen i ORE tas til orientering.

Sak 33/21

Eventuelt
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 17.9.21
Sak nr. 27/21
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3. september
Forslag til vedtak
Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 3. september2021 tas til orientering
Saksfremstilling
Kontaktgruppen hadde sitt første fysiske møte på lang tid, i Oslo Rådhus, med forholdsvis
godt oppmøte og en ekstern innleder fra Stortingets Brusselkontor, Per. S Nestande til stede.
En oppsummering fra møtet er vedlagt saken.
Anbefaling
Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3. september til orientering.
Vedlegg
Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 3. september.
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 17.9.21
Sak nr. 28/21
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Økonomisk status pr. 30. juni 2021
Forslag til vedtak
Økonomisk status pr 30.6.2021 tas til orientering.
Saksfremstilling
Resultatet viser et overskudd pr. 30.6.21 på kr 5 345 543, noe som er 730 583 høyere enn
budsjettert.
At overskuddet er noe høyere enn budsjettert kommer i hovedsak av at lønnskostnader er
noe lavere enn budsjettert grunnet forsinket lønnsoppgjør, at kontorkostnader er noe lavere
grunnet en noe sterkere krone, og at reisekostnader er nærmest ikke-eksisterende i første
halvår grunnet Korona-situasjonen.
Tabellen til høyre viser budsjett 2021 periodisert for første halvår.
Regnskap pr. 30. juni følger på neste side.

Anbefaling
Vi foreslår at styret tar økonomisk status pr. 30.6.21 til orientering.

Vedlegg
Ingen
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Osloregionens Europakontor
Regnskap pr. 30.6.21

30.06.2021

Budsjett

Kontingentinntekter
Leieinntekter

9 190 187

9 190 187

Sum inntekter

9 190 187

9 190 187

Lønnsutgifter inkl. Pensjon
IT drift
Kompetanseheving ansatte
Avskrivninger
Kontorleie/fellesutgifter
Kontorleie- Vedlikehold
Kontorleie/fellesutgifter - Oslo lokaler
Administrasjon
Kontingent eksterne nettverk
Regnskap/Revisjon
Kjøp av tjenester
Kurs/seminar (repr. / profilering / medl.pleie)
Informasjon
Reiseutgifter
Styremøter/Årsmøter

2 467 832
72 204
9 713
6 164
916 069
0
24 600
122 111
23 149
222 372
0
0
0
3 750
0

2 730 000
89 303
21 013
6 250
1 200 000

Sum driftsutgifter

3 867 964

4 575 227

Finansinntekter
Finanskostnader
Sum finansposter

23 821
501
23 320

0
0
0

5 345 543

4 614 960

Resultat

24 600
77 000
18 386
200 000
2 627
15 760
1 051
162 737
26 500
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 17.9.21
Sak nr. 29/21
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Henvendelse fra Oslo kommune om redusert kontingent
Forslag til vedtak
Brevet fra Oslo kommune tas til orientering, og diskusjon igangsettes med samtlige
medlemmer om konsekvensene av dette for OREs virksomhet.

Saksfremstilling
Oslo kommune, Internasjonalt kontor har gjennom møter og samtaler med sekretariatet i
Osloregionens Europakontor (ORE) informert om at Oslo kommune har hatt gående en
vurdering av kommunens behov for bistand fra Osloregionens Europakontor. Konklusjonen
av denne interne prosessen i Oslo kommune ble meddelt ORE i brev mottatt 23 august, hvor
det fremkommer at Oslo kommunes behov for bistand fra Osloregionens Europakontor i
kommunens europapolitiske arbeide ikke er det samme som tidligere, og at de som følge av
dette ønsker å redusere sin årlige kontingent til ORE. Oslo kommune ber derfor om at ORE
utreder nærmere hvilke konsekvenser dette vil få for OREs virksomhet, og om det er behov
for å endre praksis for beregning av kontingenten for OREs medlemmer. Brevet sier videre at
dette arbeidet bør involvere medlemmene/styret og gjennomføres i løpet av høsten 2021,
slik at eventuelle endringer kan vedtas på årsmøte i 2022.

Anbefaling
Det anbefales at brevet fra Oslo tas til orientering, og at diskusjon igangsettes med samtlige
medlemmer om konsekvensene av dette for OREs virksomhet.

Vedlegg
Brev fra Oslo kommune om redusert behov for bistand fra Osloregionens Europakontor
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 17.9.21
Sak nr. 30/21
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Møteplan 2022
Forslag til vedtak
Møteplanen for 2022 godkjennes.

Saksfremstilling
Styret setter datoer for styremøtene. Forslag til møteplan for 2022 følger vedlagt saken.
Styreleder varslet på årsmøtet i 2021 at en aktuell dato for årsmøtet 2022 er 9. - 10. juni.
Sekretariatet planlegger befaring og fagseminar i tilknytning til årsmøtet, og foreslår at selve
årsmøtet avholdes fredag 10. juni, i Brussel. Det er ikke fremsatt innvendinger mot denne
datoen.
Møteplan for høsten 2021 ble vedtatt i styremøtet 18.9.20. Vi fortsetter praksisen med å
avholde kontaktgruppemøter i forkant av styremøtene. For oversiktens skyld fremkommer
også disse møtene i vedlegget.
Styret kan velge å avholde styremøter digitalt, men sekretariatet planlegger også for at
styremøtene finner sted fysisk, i Oslo/Osloregionen.
Etter styremøtet vil møteplanen legges ut på OREs nettside.

Anbefaling
Det anbefales at møteplanen for 2022 godkjennes.
Vedlegg
Forslag til møteplan for Osloregionens Europakontor 2022.
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 17.9.21
Sak nr. 31/21
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Aktiviteter høsten 2021

Forslag til vedtak:
Informasjon om høstens aktiviteter i 2021 tas til orientering.
Saksfremstilling
Med denne saken orienterer vi om de viktigste arrangementene i høst.
1. European Week of Regions and Cities (EWRC) 2021
I år arrangeres EWRC for 19. gang i perioden 11.-14. oktober med det overordnete
temaet «Together for a recovery.» Undertemaer som grønn og digital omstilling vil være i
hovedfokus, sammen med innbyggerinvolvering og EUs samhørighetspolitikk.
7. oktober arrangerer Europakontoret i samarbeid med de norske regionskontorene
«RegioNor» - et introduksjonsseminar til EWRC. Her er målet å gi deltakerne en innsikt i
regionsuken, regionenes rolle i Europa og belyse temaene grønn og digital omstilling som vil
få betydning for Norge.
13. oktober er Europakontoret og Viken fylkeskommune medarrangør for workshopen How
to harmonise European rail systems in line with the green and digital transition of the EU i
samarbeid med en rekke europeiske regioner. I anledning det europeiske jernbaneåret
ønsker vi i denne workshopen å bidra i diskusjonen om skiftet fra vei til jernbane fra et
regionalt perspektiv, og samtidig utveksle erfaringer.
I tillegg er Viken fylkeskommune partner i workshopen The SDG´s as a guiding principle for
regional development den 13. oktober, som vil diskutere ulike tilnærminger til å utvikle,
iverksette og overvåke strategier for å oppnå bærekraftsmålene på lokalt og regionalt nivå
som et bidrag til Green Deal.
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13. oktober arrangeres også infosesjonen Building resilience by empowering neighbourhood
residents and increasing their collaborative skills, hvor Oslo kommune sammen med Milano
og Barcelona utveksler erfaringer og gode eksempler på hvordan byene har iverksatt
europeisk politikk som skal styrke innbyggernes ferdigheter gjennom omsorg for urbane
fellesområder.
Hele programmet for årets EWRC finnes her
2. Kultur over grenser 2021
Hva er regionenes plass og rolle i internasjonalt kultursamarbeid? Hvordan kan kommuner,
fylkeskommuner og regionale kulturaktører jobbe internasjonalt og hvordan kan de
tilrettelegge bedre for at kulturinstitusjoner og lokale aktører kan samarbeide i Norden og
Europa?
På oppdrag fra Viken fylkeskommune, og i samarbeid med Kulturrådet, Forskningsrådet,
BufDir/Aktiv Ungdom, NOKU vil Europakontoret bidra til den nasjonale konferansen Kultur
over grenser, som finner sted på Lillestrøm 27-28. oktober. I samarbeid med Viken vil ORE
27.10 arrangere en eget Cultural Heritech-workshop i hvor vi ser på eksempelet
Gjellestadskipet, og hvordan de bruker europeiske nettverk og finansiering for å formidle
historien om vikingskipet med ny teknologi og digitale kommunikasjonsverktøy.
I tillegg gir konferansen deltakere informasjon om ulike tilskuddsordninger i Europa og
Norden. Det vil også bli gode kulturopplevelser, middag, samtaler og gode møter mellom
mennesker disse dagene.
3. Studiebesøk Viken kompetanseprogram kultur
Vi gleder oss til å ta imot deltakere fra Viken fylkeskommunes kompetanseprogram for
kultur til det første studiebesøket i Brussel «post-covid», 24.- 26. november. Deltakerne
representerer ulike områder som kulturarv, den kulturelle skolesekken, idrett og friluftsliv
m.m. I tillegg til innføring i EU/EØS, vil programmet bestå av skreddersydde møter med
europeiske aktører som kan gi innsikt i nettverk og programmer for videre samarbeid.
4. Kick off i Brussel for Erasmus+-prosjektet Remembering the Past for a Common Future.
Dette vil være et «kick off»-event i tillegg til at arbeidet med prosjektets hovedtemaer –
menneskerettigheter og historiebevissthet – vil starte opp i form av en Staff Training Event.
Gruppen vil være sammensatt av 19 lærere og skoleledere fra Polen, Romania, Baskerland i
Spania, Belgia, Tyskland og Norge. Mysen videregående skole i Viken fylkeskommune er
koordinator i prosjektet. Osloregionens Europakontor vil bidra med innlegg og
programutforming.
5. Digitale dialogmøter med medlemmer
Første halvår 2021 hadde sekretariatet i ORE digitale dialogmøter med internasjonale
rådgivere og fagpersoner med internasjonalt ansvar hos medlemmene. Hittil er slike møter
avholdt med alle fylkeskommunene Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Oslo. Her har
vi gått gjennom aktuelle prosjekter og mulige nye samarbeidsflater, for å sikre god
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forankring for aktiviteter og oppdrag vi samarbeider om. Dette er en effektiv og nyttig måte
å samhandle på. Sekretariatet vil i samarbeid med det enkelte medlem avklare behov og
ramme for slike møter høsten 2021 og våren 2022.
Vi besøker i tillegg selvsagt også medlemmene fysisk, og har for høsten lagt inn konkrete
planer om medlemsbesøk i Vestfold og Telemark, Viken, og Lillehammer/Innlandet. Vi tar
gjerne turen til flere!

Anbefaling
Vi anbefaler at styret tar informasjon om høstens aktiviteter i regi av Europakontoret til
orientering.
Vedlegg
Aktivitetsoversikt pr 30.8.2021
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 17.9.21
Sak nr. 32/21
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Personalsituasjonen ved Osloregionens Europakontor
Forslag til vedtak
Informasjonen om personalsituasjon ved Osloregionens Europakontor tas til orientering.
Saksfremstilling
Formålet med denne saken er å orientere om ansettelse av Randi Hoseth som ny
Europarådgiver innen klima, miljø og energi, og om ny studentpraktikant fra Høgskolen i
Østfold, Josefine Karen Blixencrone.
Ny Europarådgiver innen klima, miljø og energi, arbeidssted Brussel
Solveig Standal Skåravik sa opp sin stilling som Europarådgiver med virkning fra 1 august
2021, og som hennes etterfølger mottok vi 34 søknader til stillingen hvorav 10 søkere ble
innkalt til intervju. Randi Hoseth er blitt ansatt og starter i stillingen 1. oktober. Hun er
utdannet statsviter, og har skrevet masteroppgave om tysk energipolitikk og EUs
energipakker. Gjennom å jobbe som læringsassistent i emnet offentlig politikk og
administrasjon ved NTNU, har hun i tillegg til å tilegne seg erfaring med undervisning, faglig
oppfølging og administrativt arbeid, fått verdifull innsikt i politiske prosesser og offentlig
forvaltning. Hun har i flere år vært ansatt som Europarådgiver ved Trøndelags Europakontor,
og det siste halve året har hun hatt stillingen som fungerende direktør der.
Praktikant fra Høgskolen i Østfold
Josefine Karen Blixencrone skal være studentpraktikant hos oss frem til desember. Hun
studerer bachelorgraden «innovasjon og prosjektledelse» ved Høgskolen i Østfold. Dette er
et studium som er fokusert på prosjektkoordinering, innovasjon og bærekraftig utvikling.
Tidligere har Josefine arbeidet med prosjekter i Viken fylkeskommune og har vært en aktiv
deltager i frivillig verv, bl.a. i studentpolitikk, der hun har arbeidet med implementering av
sosiale innovasjoner og vært prosjektkoordinator for faglige arrangementer.
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Gjennom sitt praktikantopphold ser hun frem til å innhente bredere kompetanse innen
klimastrategi, miljøpolitikk og digitaliseringsstrategi mot innovasjon og konkurransefortrinn.

Anbefaling
Vi foreslår at styret tar informasjonen om personalsituasjonen ved Osloregionens
Europakontor til orientering.

Vedlegg
Ingen.
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