Oppsummering fra Kontaktgruppemøte 3. september 2021 kl. 12001500
Møtet ble avholdt på Oslo Rådhus, Møterom 1
Til stede: Aasmund Hagen (Elverum kommune), Øyvind Moberg Wee (Bærum kommune),
Turid Wulff Knutsen (Innlandet fylkeskommune), Gørill Elisabeth Brodahl (Viken
fylkeskommune), Anita Lindahl Trosdahl (Oslo kommune), Vera Østensen (OsloMet), og
Vibeke Jakobsen (Vestfold og Telemark fylkeskommune)
Per Nestande, Stortingets internasjonale avdeling
Fra sekretariatet: Gunnar Selvik og Astrid Bjerke (referent)

1. Velkommen siste nytt fra EU og Brussel
Gunnar Selvik ønsket velkommen, og gav en presentasjon av siste nytt fra EU/EØS og Brussel
(se vedlagte manuskript).

2. Stortingets Europaarbeid og aktuelle EU-saker
Seniorrådgiver i Stortingets internasjonale avdeling og Stortingets Brusselkontor, Per S.
Nestande, orienterte om arbeidet i Europautvalget, som er Stortingets rådgivende organ for
regjeringen i aktuelle EU/EØS-spørsmål. I tillegg snakket han om den generelle rådgivningen
som hans avdeling yter til Stortingsrepresentantene. I Europautvalget behandles saker fra EU
som er EØS-relevante, og som innebærer norske lovendringer, fremtidige budsjettmessige
konsekvenser eller er av særlig viktighet. Fra regjeringen møter utenriksministeren og
kunnskapsministeren. Referatene fra møtene offentliggjøres en uke etter møtet:
https://www.stortinget.no/no/Saker-ogpublikasjoner/Publikasjoner/Referater/Europautvalget
Av aktuelle EU-saker som også har relevans for norske kommuner og fylker, trakk Nestande
fram, blant annet:
• EUs klimapakke: Klar for 55, en lovpakke som ble lagt fram 14. juli 2021, og som
kanskje er det viktigste EU-initiativet siden opprettelsen av det indre marked. Den vil
få betydning for blant annet klima, energi, samferdsel, internasjonal handel, land- og
skogbruk, skatt og sosiale forhold, og mye av denne vil nok også være EØS-relevant.
• EU-programmene – norsk deltakelse.
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•

EUs fjerde jernbanepakke, med tilhørende lovendringer ble vedtatt av Stortinget i
juni 2021, men fortsatt gjenstår det formelle vedtaket i EØS-komiteen i Brussel
(forventes nå i høst).

Per Nestande anbefalte å melde seg på nyhetsbrevet fra biblioteket, for gode og kortfattede
fremstillinger av aktuelle EU-saker. I den generelle diskusjonen i etterkant av Nestandes
innlegg, understreket han at for å vekke de folkevalgtes interesse for EU/EØS, gjaldt det å
knytte det til konkrete enkeltsaker som kan få betydning for eks. arbeidsplasser lokalt. Ett
eksempel er nytt regelverk som vil kunne bety at tjenesten 1881 må endre sin
forretningsmodell, med tap av arbeidsplasser som eksempel. Et annet eksempel er
skogsforvaltning, som også ble trukket fram i diskusjonen i kontaktgruppen.
Se for øvrig vedlegg.
3. Innspill til styresaker
Sekretariatet redegjorde for utkast til styresaker som skal behandles i neste styremøte 17.
september. Kontaktgruppen drøftet særlig sak 29/21 med bakgrunn i et brev fra Oslo
kommune om at Oslo ønsker å redusere sin kontingent til Osloregionens Europakontor.
Gunnar Selvik innledet kort om saken, og minnet om at den nylig avsluttede
strategiprosessen indikerte at medlemmene ønsker en aktiv og økt bruk av kontoret i den
neste fireårsperioden. Anita L. Trosdahl presenterte argumentasjonen fra Oslo, som i
hovedtrekk går på endrede behov for bistand fra kontoret (se Sak m(/vedlegg).
Kontaktgruppens øvrige medlemmer påpekte at behov for bistand ikke er ensartet på tvers
av medlemsmassen, og at det blir behov for en prosess hvor samtlige medlemmer får
komme til orde i en sak som eventuelt innebærer en endring av kontingentstruktur og
bortfall av medlemsinntekter for foreningen.
Kontaktgruppen sluttet seg til forslaget om å avholde neste kontaktgruppesamling 27-28.
januar i Brussel.
Som følge av et oppmerksomt medlem i kontaktgruppen, ble dato for styremøter og
kontaktgruppemøter i april justert. Det ble også gitt en kommentar til regnskapsrapporten,
om at denne kan fremstilles periodisert.
Ingen øvrige innspill til styresaker.

4. EU-prosjekter med frist i høst
Sekretariatet, supplert av kontaktgruppens medlemmer, gikk gjennom aktuelle EU-søknader
med frist i høst, som er nevnt i Handlingsplanen del 2, og som kan oppdateres løpende (velg
funksjonen «åpne i skrivebordsprogram») i Teams.
To Horisont Europa-prosjekter med initiativ tatt fra Viken med søknadsfrist i oktober:
HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-04: Addressing poor learning outcomes in basic
skills and early school leaving at national, regional and local level in Europe.
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NTNU prosjektleder. Viken og (mest sannsynlig) Asker er partnere sammen med også SINTEF
og aktører fra Tyskland, Sverige, Spania, Romania, Hellas.
HORIZON-CL2-2021-TRANSFORMATIONS-01-05: Integration of emerging new technologies
into education and training. SINTEF prosjektleder. Viken partner sammen med aktører fra
Belgia, Italia, Tyskland, Spania, Malta.
Flere Erasmus+-akkrediteringer for Oslo kommune med søknadsfrist i oktober:
Mobilitet for elever og ansatte i skolesektoren.
Mobilitet for elever, lærlinger og ansatte i fag- og yrkesopplæring.
Gruppeutveksling og opplæring for ungdomsarbeidere (Aktiv ungdom).
Pilotordning for økt internasjonalisering i opplæring og utdanning i kommunesektoren
OBS! Fortsatt to ledige plasser. Har noen av våre på kroken. Lillestrøm og Asker har allerede
fått innvilget. Søknadsfrist i oktober.
Innlandet fylkeskommune er i gang med samarbeid med Sintef om å utvikle Innlandet som
Mission Pilot for klimatilpasning. De søker Forskningsrådet om Innovasjonsprosjekt i
offentlig sektor med frist 15. september som et slags forprosjekt til dette.
Kreativt Europa – samarbeidsprosjekter med søknadsfrist 7. september
Bærum kommune, Bærum kulturhus, er prosjektleder for en søknad Feed the future, med
partnere fra dansekompanier og visningssteder i Frankrike, Belgia, Island, Hellas, Spania,
Tyskland og Tsjekkia. Prosjektet innebærer nye produksjoner og europeisk turnevirksomhet
innen dansefeltet for et ungt publikum.
Oslo kommune, Munchmuseet, har jobbet med et prosjekt som handler om å utvikle en
dinosaur fra museene, audioguiden, slik at den gir mening for Gen Z-brukere. De siktet seg
opprinnelig inn på søknad 7. september, men vil jobbe videre med prosjektet inn mot nye
frister, evt andre europeiske finanseringsordninger.

5. Øvrige orienteringer fra medlemmene
Lillehammer kommune/Innlandet fk: LHMR har siden 2017 hatt status som UNESCO City of
Literature, Nordens største litteraturfestival, og friby for forfulgte forfattere gjennom ICORNnettverket, og lanserer nå World Expression Forum sammen med andre tunge norske
aktører, hvor målet er å bli et slags Davos for ytringsfrihet.
Nå starter diskusjonen om hva ORE kan gjøre for å bidra til synlighet og deltakelse i Europa.
Synlighet er viktigst i første omgang, med europeiske utviklingsmidler som en mer langsiktig
ambisjon.
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Bærum kommune: klarte ikke å skaffe tilstrekkelig finansiering til Phd-prosjekt om
kunstgressbaner, der også Drammen, Asker, Lillestrøm og Nordre Follo var involvert.
Kommunen er nå utfordret av NTNU til å bli med i et Interreg-prosjekt om eierskap til slike
baner. Hamburg er ansvarlig søker.

6. Eventuelt
Ingen saker til eventuelt
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