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Redusert behov for bistand fra Osloregionens Europakontor
Vi viser til møter og samtaler mellom Internasjonalt kontor og sekretariatet i Osloregionens Europakontor (ORE)
det siste halvåret i forbindelse med at Oslo kommune har gjennomført en vurdering av kommunens behov for
bistand fra Osloregionens Europakontor. Som nevnt i møte før helgen ønsker vi nå å informere ORE om at Oslo
kommunes behov for bistand fra Osloregionens Europakontor i kommunens europapolitiske arbeidet ikke er det
samme som tidligere, og at vi som følge av dette ønsker å redusere vår 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. Dette arbeidet bør involvere
medlemmene/styret og gjennomføres i løpet av høsten 2021, slik at eventuelle endringer kan vedtas på årsmøte i
2022.
Oslo kommune har et bredt og mangfoldig internasjonalt samarbeid. ORE er et av mange virkemiddel i
kommunens internasjonale arbeid. Oslo kommune gjennomfører jevnlig vurdering av om virkemidlene gjør at vi
når målene som er satt for det internasjonale arbeidet. I vurderingen av ORE har vi kommet til at Oslo kommune
har mindre behov for bistand fra ORE i dag, enn man hadde da kontoret ble opprettet. Oslo kommune betaler i dag
en medlemskontingent til ORE på 2,1 millioner kroner årlig. Vår vurdering er at denne kontingenten ikke lenger
står i forhold til det behovet Oslo kommune har for bistand fra ORE.
De mest vesentlige endringene i arbeidet med europapolitikk de siste 15 årene er blant annet at EØS-avtalen, som
har fungert i 30 år, har blitt en del av norsk offentlig sektors hverdag og ansatte i fylker og kommuner har i dag har
stor kunnskap om avtalen og forholdet til EU. Oslo kommune har direkte dialog med nasjonale myndigheter og
med aktører som KS, om EU og EØS - saker og får gjennom nettverk som Eurocites kunnskap om, og mulighet til
direkte påvirkning på, EU-policy. Nasjonale myndigheter har også gitt ressurser til aktører som Norges
Forskningsråd, Innovasjon Norge, Kulturrådet, Diku m. fl for at de skal kunne gi bistand til at offentlig og privat
aktører søker EU-prosjekter. For Oslo kommune har dette ført til at vi over tid har bygget opp kompetanse og
kapasitet i kommunen på EU/EØS – saker, og at vi i arbeidet med EU-prosjekter i stor grad samarbeider med
ovennete aktører i Norge. Oslo kommunes vurdering er at disse endringene betyr at vi ikke lenger er behov for
bistand fra ORE når det gjelder EU-policy og EU-prosjekter.
Vi ser fortatt at vi har behov for bistand fra ORE for å kunne tilby studiebesøk og hospitantopphold i Brussel for
ansatte i Oslo kommune, og vi vurderer det fortsatt som hensiktsmessig at vi gjennom ORE kan ha tilgang til et
kontor i Brussel i forbindelse med møter, arrangementer og studiebesøk.
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Oslo kommunes ser frem til at det igangsettes prosess i Osloregionens Europakontor som følge av Oslos endrede
behov og ønske om redusert kontingent. Oslo bidrar gjerne med utdyping av våre vurderinger.
Med vennlig hilsen
Tale Teisberg
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