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Til 

Marte Ingul, Oslo kommune 

Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune  

Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune 

Mizanur Rahaman, Lillehammer kommune 

Jarle Tommy Bjerkholt, Universitetet i Sørøst-Norge 

 
     
 
Kopi til  
Varamedlemmene 
Kontaktgruppen 
 
 
  
Det innkalles til møte i styret for Osloregionens Europakontor    
 
Fredag 20. november 2020, kl. 10.00 – 13.00 
 
Møtet avholdes som videokonferanse på Teams. Lenke til møtet sendes direkte til styrets 
medlemmer, varamedlemmer og deres administrative representanter. 
 
Innkalling med saksliste og saksdokumenter følger under. Alle saksdokumenter inkludert 
vedlegg er publisert her: https://osloregion.org/arrangement/styremote-20-november-
2020/  
 
Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på mail gunnar@osloregion.org eller 
mobiltelefon +32 46 09 41 393.  
 

 
 
Med hilsen  
 
 
Anne-Marte Kolbjørnshus     Gunnar Selvik 
Styreleder       Direktør 
(Sign.)        (Sign.)  

https://osloregion.org/arrangement/styremote-20-november-2020/
https://osloregion.org/arrangement/styremote-20-november-2020/
mailto:gunnar@osloregion.org
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SAKSLISTE Styremøtet 20. november 
 
 
Sak 34/20 Godkjenning av innkalling  

Innkalling med saksdokumenter ble utsendt pr. e-post 13.11.20.  
 
Forslag til vedtak: 
Innkalling til møtet 20. november godkjennes.   

 
 
Sak 35/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 18. september 2020 
Vedlegg Utkast til protokoll fra styremøtet 18.9.20 ble utsendt pr. e-post til  

styremedlemmene 21.9.2020.  
 

Forslag til vedtak: 
Protokollen fra møtet 18. september 2020 godkjennes. 

 
 
Sak 36/20 Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 6. november 2020 
Vedlegg  
  Forslag til vedtak: 

Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 6. november tas til 
orientering. 

 
Sak 37/20 Økonomisk status per 30.9.2020 
 

Forslag til vedtak: 
  Økonomisk status pr 30.9.20 tas til orientering. 
 
 
Sak 38/20 Estimert budsjett 2021 
 

Forslag til vedtak: 
  Estimert budsjett for 2021 godkjennes. 
 
 
Sak 39/20 Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor   
Vedlegg 

Forslag til vedtak: 
Styrets innspill i møtet tas med i det videre arbeidet med revisjon av vedtektene. 
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Sak 40/20        Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25 
 
Forslag til vedtak: 

  Styrets innspill i møtet tas med i det videre arbeidet med strategien. 
 
 
Sak 41/20  Aktuelle saker på EUs agenda 
Vedlegg  

Forslag til vedtak: 
Informasjon om Brexit, EUs kjemikaliestrategi og EUs rehabiliteringsbølge for 
bygg tas til orientering.  

 
 

Sak 42/20 Eventuelt  
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 20.11.20       
Sak nr. 36/20 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke 
 

Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 6. november 

 

 
Forslag til vedtak 
Oppsummeringen fra kontaktgruppemøtet 6. november 2020 tas til orientering. 
 
Saksfremstilling 
Kontaktgruppen i Osloregionens Europakontor avholdt møtet ved hjelp av videokonferanse i 
Teams.  
 
Hovedtema for møtet var diskusjonspunkter knyttet til ny strategi og vedtekter.  
 
En oppsummering fra møtet er vedlagt saken. 
  
Anbefaling 
Styret tar oppsummering fra kontaktgruppemøtet 6. november til orientering.  

 
Vedlegg 
Oppsummering fra kontaktgruppemøtet 6. november 
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 20.11.20      
Sak nr. 37/20 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik 
 

Økonomisk status pr. 30.9.20  

 

 
Forslag til vedtak 
Økonomisk oversikt pr. utgangen av september 2020 tas til orientering.   
 
Saksfremstilling 

Resultatet viser et overskudd pr. 30.9.20 på kr. 2 481 968,-, og dette er i samsvar med 
budsjettert resultat på 2246 110,-, med unntak av utgifter til reiser, som er lavere enn 
budsjettert grunnet det faktum at Covid-19 pandemien preger både 1. og 2. halvår 2020 i 
langt større grad mht reisevirksomhet enn det vi antok i begynnelsen av pandemien.  
 
Anbefaling 
Vi anbefaler at styret tar økonomisk status til orientering. 

Regnskap pr. 30. september følger på neste side. Tabellen til høyre viser budsjett 2020 
periodisert for tredje kvartal. 
 
Vedlegg 
Ingen 
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Osloregionens Europakontor     

     

Regnskap pr. 30.09.20     

     

     

  30.09.2020  Budsjett 

     
Kontingentinntekter  8 973 783  8 973 783 

Leieinntekter      
          

Sum inntekter  8 973 783  8 973 783 

     

     
Lønnsutgifter inkl.pensjon  4 128 616  4 089 614 

IT drift  145 499  130 635 

Kompetanseheving ansatte  10 133  30 738 

Avskrivninger  9 246  27 000 

Kontorleie/fellesutgifter  1 616 582  1 648 309 

Kontorleie- Vedlikehold     
Kontorleie/fellesutgifter - Oslo lokaler  36 000  45 000 

Administrasjon  95 064  115 454 

Kontingent eksterne nettverk  36 601  26 896 

Regnskap/Revisjon  268 879  299 880 

Kjøp av tjenester  0  3 842 

Kurs/seminar (repr. / profilering / medl. pleie)  19 402  23 053 

Informasjon  0  1 536 

Reiseutgifter  56 283  247 482 

Styremøter/Årsmøter   0   38 235 

     
Sum driftsutgifter  6 422 304  6 727 674 

     
Finansinntekter  5 009  0 

Finanskostnader   74 519   0 

Sum finansposter  -69 510  0 

          

Resultat   2 481 968   2 246 109 
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Osloregionens Europakontor 
 

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 20.11.20 
Sak nr. 38/20 

 
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik  
 

Estimert budsjett for 2021 

 
Forslag til vedtak 
Estimert budsjett for 2021 godkjennes.  
 
Saksfremstilling 
Estimert budsjett er en framskriving av budsjettet for 2020, korrigert for foreløpig kommunal 
deflator for 2021 på 2,7 prosent og foreløpig estimert lønnsvekst fra 1/5-21 på 2,5 prosent.  
 
Befolkningstallene pr. 1/7-20 er lagt til grunn for beregning av kontingentinntekter. 
Befolkningstallene vil oppdateres når tallene pr 1/1 2021 foreligger. 
Som vedtatt i årsmøtet 2020, vil kontingenten for 2021 forbli uendret.  Det er tatt høyde for 
at Asker melder seg inn fra 1/1-21, at USN melder seg ut fra samme tidspunkt, og at Nordre 
Follo melder seg ut 31/3-21. 
 
2021-budsjettet er en videreføring av 2020-budsjettet. Dette innebærer at det heller ikke for 
2021 budsjetteres med noe overskudd, siden budsjettet også for 2021 er preget av Covid-19-
pandemien, som særlig medfører usikkerhet ifm NOK i forhold til euro for store kostnader som 
påløper i Brussel (husleie f eks). 
 
Det foreslås videre at ansatte som jobber i Brussel også i 2021 skal få kompensert for norske 
kroners fortsatte svekkelse ift euro siden pandemien startet. Dette betyr at eurokursen på 
hver lønningsdag også i 2021 sammenlignes med eurokursen fra 1 januar 2020 (fra før 
pandemien startet), inntil forholdet NOK-euro har stabilisert seg. 
 
Estimert budsjett for 2021 følger på neste side.  
 
Anbefaling 
Vi anbefaler at styret godkjenner estimert budsjett for 2021. 

Vedlegg 
Ingen 
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Osloregionens Europakontor 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Regnskap 
2020 pr 
30.09.20 

Budsjett 
pr 
30.09.20 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022 

  Normal år Normal år Normal år  Normal år  

       
Kontingentinntekter 8 973 783 8 973 783 8 973 783 9 148 450 9 377 161 

       

Sum inntekter     8 973 783  8 973 783 8 973 783 9 148 450 9 377 161 

       

Lønnsutgifter inkl. pensjon, bostøtte 4 128 616 4 089 614 5 200 000 5 200 000 5 400 000 

Tjenestebolig / pendlerstøtte   255 000 260 000 300 000 

IT drift    145 499 130 635 174 250 178 606           183 071  

Kompetanseheving ansatte      10 133 30 738 41 000 42 025             42 000  

Tjenestebolig / pendlerstøtte   0             262 000  

Avskrivninger        9 246 27 000 36 000 12 500             37 000  

Kontorleie/Fellesutgifter 1 616 582 1 648 309 2 198 625 2 400 000        2 500 000  

Kontorleie/Vedlikehold                      -                      -    

Kontorleie Oslo lokaler      36 000 45 000 60 000 49 200             50 000  

Administrasjon       95 064 115 454 154 000 154 000           160 000  

Kontingent eksterne nettverk       36 601 26 896 35 875 36 772             37 000  

Regnskap/Revisjon     268 879 299 880 400 000 400 000           410 000  

Kjøp av tjenester  3 842 5 125 5 253               5 384  

Kurs/seminar medl., repr.,prof.,medl.pleie       19 402 23 053 30 750 31 519             32 000  

Informasjon  1 536 2 050 2 101               2 154  

Reiseutgifter       56 283 247 482 330 108 325 474           333 611  

Styremøter / årsmøter   38 235 51 000 51 000            52 275 

       
Sum driftsutgifter       6 422 305  6 727 674 8 973 783 9 148 450       9 806 495 

           

Budsjett før ekstraordinære poster       2 551 478   2 246 109                        0                            0                           -429 334  

       
Netto finansposter          -69 510      
Sum ekstraordinære kostnader       

       

Budsjett etter ekstraord. poster       2 481 968    2 246 110                         0                            0          -429 334  
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 20.11.20       
Sak nr. 39/20 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke 
 

Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor   
 
Forslag til vedtak 

 
Styrets innspill i møtet tas med i det videre arbeidet med revisjon av vedtektene. 
 
Saksfremstilling 
 

Årsmøtet 2020 ba om gjennomgang av vedtektene til Foreningen Osloregionens 
Europakontor, og i september satte styret ned en arbeidsgruppe for å bidra til denne 
gjennomgangen. Vedtektsgruppa består av: representanter fra Oslo kommune (Anita Lindahl 
Trosdahl), Viken fylkeskommune (Gørill Bodahl), Lillestrøm (Martine Matre Bonarjee) og 
Bærum kommune (Øyvind Moberg Wee). Sekretariatet bistår gruppen. 
 
Arbeidsgruppens mandat er å utforme forslag til nye vedtekter for foreningen slik at de blir i 
tråd med formålet, rette opp eventuelle feil og foreta nødvendige språklige forbedringer. 
Arbeidsgruppa bes særskilt vurdere styresammensetningen og om enkeltmedlemmer skal ha 
rett på fast representasjon. Forslaget skal være ferdig slik at det kan behandles på årsmøtet 
2021. 
 
Vedlagt er diskusjonsnotat fra arbeidsgruppen, som bereder grunnen for en drøfting om de 
ovennevnte punkter. Vi ber med denne saken om styrets innspill til drøftingspunktene og 
eventuelle andre problemstillinger som angår vedtektene til Osloregionens Europakontor.  
 
I henhold til vedtatt fremdriftsplan skal styret i sitt neste møte 19. februar 2021, ta stilling til 
et første utkast til nye vedtekter fra arbeidsgruppen, som deretter sendes til høring til alle 
medlemmer, sammen med utkast til strategi for 2021-25. 
 
Anbefaling 
Vi anbefaler at styrets innspill tas med i det videre arbeidet med revisjon av vedtekter. 

 
Vedlegg 
Diskusjonsnotat Revisjon av OREs vedtekter 2021. 
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Osloregionens Europakontor 

 
 

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 20.11.20       
Sak nr. 40/20 

 
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke  
 

Ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-25 
 
Forslag til vedtak 
Styrets innspill i møtet tas med i det videre arbeidet med strategien. 

 
Saksfremstilling 
Osloregionens Europakontors gjeldende strategi 2017-21 ble vedtatt på årsmøtet i 2017. Ny 
strategi for perioden 2021-25 skal vedtas av årsmøtet i juni 2021. Styret ga 18. september sin 
tilslutning til fremdrift og forankring av strategiprosessen (jfr sak 29/20). Her ble det også 
vedtatt å integrere arbeidet med revisjon av vedtekter i strategiprosessen. Arbeidsgruppens 
diskusjonsnotat om revisjon av vedtekter inngår i sak 39/20. I tillegg drøftet styret hvilke 
overordnede og konkrete problemstillinger som bør løftes inn tidlig i prosessen.  
 
Med denne saken tar vi opp noen diskusjonsområder som ble løftet i sak 29/20 for ytterligere 
konkretisering, og drøfting i styret. Diskusjonspunktene er strukturert med utgangspunkt i 
hovedpunkter i gjeldende strategi (punktene 1-4). Spørsmålet om foreningens 
samfunnsoppdrag/formål er trukket fram i sak 39/40, og berøres ikke i denne saken. Det 
forutsettes at foreningens formål er styrende og hierarkisk overordnet strategien. Samtidig 
løfter vi noen nye problemstillinger (punktene 5-6) om organisasjonsform og medlemstyper, 
som ikke er omtalt i gjeldende strategi. Vi ber om styrets innspill til samtlige punkter, med 
sikte på å utforme et første utkast til ny strategi, som i henhold til vedtatt fremdriftsplan skal 
behandles av styret på det neste møtet 19. februar 2021.  
 
1. Innsatsområder 
2. Mål 
3. Strategier og tiltak 
4. Måling av resultater 
5. Organisasjonsform og intern samhandling 
6. Medlemstyper og samarbeid med eksterne aktører 
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1. Innsatsområder 
 
Europakontorets innsatsområder i inneværende strategiperiode reflekterer prioriteringer hos 
medlemmene og i EU. Foreningens innsatsområder er definert slik i gjeldende strategi: 
 
«I strategiperioden skal Europakontoret prioritere de samfunnsutfordringene som medlemmene 
i størst grad søker å finne bedre løsninger på gjennom europeisk samarbeid. Hovedoverskrifter 
for perioden vil være det grønne skiftet / smarte lavutslippssamfunn og inkluderende samfunn 
/økt livskvalitet. Forskning, innovasjon, digitalisering samt by– og regionalutvikling er 
forutsetninger for innsatsen i perioden.» 

 
Felles satsinger for Osloregionens Europakontor og enkeltvise bestillinger fra medlemmene 
viser at hovedoverskriftene rommer ulike tema og sektorer. Innen «Det grønne skiftet», ser vi 
at vi har høy aktivitet på områder som mobilitet, energi, klima, bioøkonomi og sirkulær 
økonomi. Under overskriften «Det inkluderende samfunn» har vi hatt prosjekter knyttet til 
ungdom og utdanning, kultur og kulturarv, sosial inkludering og helse. I tillegg har digital 
transformasjon vært et satsingsområde for flere av medlemmene, innen flere sektorer.  
 
EU og Europa ser ganske annerledes ut i 2020 enn for fire år siden, da vi analyserte 
fremtidstrender i EU og hos medlemmene, som ledd i strategiprosessen. Hensikten var da å 
finne ut hvor EU ville sette inn virkemidler som svarer direkte på utfordringer og behov blant 
våre medlemmer. Det som preger EU og Europa sterkest i dag, er en pandemi som setter 
europeisk solidaritet og handlekraft på prøve. Samtidig har EU løftet klima helt til toppen av 
sin dagsorden, og baner veien for en grønn vekststrategi gjennom European Green Deal. EU 
som institusjon og alle medlemslandene har samtidig forpliktet seg til FNs bærekraftsmål, og 
målene inngår i alle EUs politikkområder.  
 
De viktigste føringene EU legger for politikk, økonomi og programmer, legger også premisser 
for Europakontoret og medlemmenes prioriteringer i kommende strategiperiode. 
 
EU har nettopp vedtatt sitt langtidsbudsjett. Her spisser EU sine finansielle virkemidler for å 
løse de store samfunnsutfordringene. Et gjennomgående grep er at 30% av budsjettet 
øremerkes klimatiltak. Et annet er at investeringer i digitalisering skjer på tvers av alle 
politikkområder. Gjennom EU-programmene Horisont Europa, Erasmus + og flere andre vil 
europeiske aktører ta del i arbeidet med å finne gode løsninger. Gjennom EØS-avtalen har 
Norge og Europakontorets medlemmer full adgang til de fleste av disse programmene, og 
dette er høyt prioritert av norske myndigheter. Her kan norske aktører, ikke minst 
Europakontorets medlemmer, hente store ressurser til god samfunnsutvikling.  
 
EU har som mål å bli verdens første utslippsfrie kontinent innen 2050 gjennom en grønn 
vekststrategi som frakobler økonomisk vekst og økte utslipp og ressursforbruk. De høye 
politiske ambisjonene har til tross for koronaepidemien fått konkret, politisk innhold gjennom 
en hel rekke nye handlingsplaner, lovforslag og strategier. Disse får direkte betydning for 
Norge, og norske kommuner og fylker gjennom EØS-avtalen. Ett eksempel er Handlingsplanen 
for sirkulærøkonomi, som inneholder 35 initiativer/tiltak som vil legges fram de neste tre 
årene. Ett av disse er minimumskrav for offentlige anskaffelser innenfor  

https://ec.europa.eu/sustainable-development/about_en
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nøkkelsektorer, og obligatorisk rapportering og overvåkning av bruk av grønne offentlige 
anskaffelser. 
 
Å koble EUs politikk og finansielle virkemidler med politikken i Europas byer og regioner er 
avgjørende for å lykkes med de høye ambisjonene. Innsatsområder i gjeldende strategi, «det 
grønne skiftet» og «inkluderende samfunn», støttet opp av innsats innen forskning, 
innovasjon, digitalisering og by– og regionalutvikling, har så langt samsvart godt med 
medlemmenes prioriterte politikkområder og EUs virkemidler.  
 
Spørsmål til drøfting:  
 

• Hvordan samsvarer EUs prioriteringer for neste budsjettperiode med prioriteringer hos 
medlemmene i vår region? 

• Er det grønne skiftet og inkluderende samfunn relevante og dekkende for den neste 
strategiperioden?   

• Bør tverrgående innsatsområder som f eks digital transformasjon og bærekraft 
tydeliggjøres i neste strategiperiode?  

 

 
2. Mål 
 
Økt deltakelse, kompetanse og synlighet for medlemmene i europeiske prosesser har over 
flere strategiperioder vært Europakontorets overordnede mål. I inneværende strategiperiode 
har vi i de årlige handlingsplanene definert konkrete resultatmål under hvert målområde, 
eksempelvis seks prosjekter over terskelverdi hvor Europakontoret har bidratt med 
veiledning, partnerkobling eller annet. Innen kompetanse har konkrete resultatmål vært antall 
studiebesøk, folkevalgte på kurs, antall hospitanter m.m. For målet om økt synlighet har 
resultatmål blant annet vært å løfte felles tema (på f eks kulturarv, miljøhovedstad osv.) opp 
til et europeisk publikum i EU/Brussel. 

«Osloregionens Europakontor skal bidra til å styrke medlemmenes deltakelse, kompetanse og 
synlighet i europeiske prosesser. 

Økt deltakelse  

• Bidra til å igangsette og kvalitetssikre søknader om EU/EØS-midler  
• Gi tilgang til europeiske nettverk og samarbeidspartnere  

Økt kompetanse  

• Bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU  

Økt synlighet  

• Profilere Osloregionen og medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer, 
samarbeidspartnere og beslutningstakere» 
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Spørsmål til drøfting: 
 

• Er økt deltakelse - kompetanse - synlighet gode mål for Europakontoret? 

• Hva ønsker hvert enkelt medlem å oppnå i denne perioden?  

• Hva skal vi i Osloregionens Europakontor ha levert innen 2025? 

 
3. Strategier og tiltak  
 
I gjeldende strategi kommer måten Europakontoret jobber på for å nå målene konkret til 
uttrykk under hvert målområde. Her finner vi strategier og tiltak som definerer 
Europakontorets arbeidsform, ressursbruk og tjenestetilbud.  
 
A. Strategier og tiltak: Mål 1 økt deltakelse  

«Osloregionens Europakontor skal  

• bidra til å igangsette og kvalitetssikre søknader om EU/EØS-midler  
• gi tilgang til europeiske nettverk og relevante samarbeidspartnere i Brussel  

Strategier:  

• ha oversikt over EUs arbeidsprogrammer og policy som legger føringer for EU-utlysninger  
• ha kompetanse til å gi råd i alle faser fra prosjektutvikling til synliggjøring av resultater  
• ha nær kontakt med virkemiddelapparatet for EU og EØS-midler i EU og nasjonalt for å 

koble på de riktige ressursene til rett tid i prosjektsyklusen  
• delta og vedlikeholde relevante nettverk på egne og medlemmenes vegne  
• ha tett dialog med medlemmer for å ha oppdatert kunnskap om deres behov, 

prioriteringer og muligheter  
• bidra til at internasjonalt arbeid forankres i medlemmenes mål og strategier  
• bruke kunnskap om pågående prosjekter i regionen til å koble medlemmene sammen i 

prosjektsamarbeid  
• videreføre og videreutvikle kontakt med fagpersoner hos medlemmene på prioriterte 

områder  

Tiltak:  

• Besøke alle medlemmene i perioden og ha jevnlig dialog med administrativ og politisk 
ledelse  

• Jevnlige møter i kontaktgruppen for å utveksle informasjon og planlegge felles tiltak  
• Skreddersy faglige møter for ulike aktører blant medlemsmassen i samarbeid med 

personer fra det europeiske og nasjonale virkemiddelapparatet.» 
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B. Strategier og tiltak: Mål 2 Økt kompetanse  

«Osloregionens Europakontor skal 

 
•       Bidra til kompetanseheving om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU  

Strategier: 

• Formidle målrettet om regionalt europeisk samarbeid og politikkutvikling i EU til 
medlemmer.  

• Skape gode møteplasser og utvikle gode verktøy for kompetanseheving om EU og EU-
prosjekter i Brussel og i Osloregionen.  

• Tilby medlemmene tilrettelagte hospitantopphold på kontoret i Brussel.  

Tiltak:  

• Informasjon og formidling gjennom nyhetsartikler, policynotater, oppdateringer på 
sosiale medier og andre kanaler  

• Innføringskurs om EU/EØS i samarbeid med andre.  
• Fagmøter med mindre grupper knyttet til konkrete problemstillinger  
• Skreddersydde studiebesøk  
• Hospitanter  
• Foredrag hos medlemmer og samarbeidspartnere  
• Bruke årsmøter og andre styringsmøter i foreningen til faglig oppdatering på EUs 

politikkområder» 

C. Strategier og tiltak: Mål 3 Økt synlighet  

«Osloregionens Europakontor skal  

• Profilere Osloregionen og medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer, 
samarbeidspartnere og beslutningstakere. 

Strategier :  

• Legge til rette for at medlemmer kan synliggjøre resultater av EU/EØS-finansierte 
prosjekter i Brussel og i Osloregionen  

• Sørge for profilering av politikk og aktiviteter hos medlemmene på ulike europeiske 
møteplasser, konferanser og seminarer  

• Fungere som lyttepost og koblingsboks for medlemmene i Brussel  
• Åpne dører til EUs institusjoner og det norske miljøet i Brussel  
• Skape møteplasser og mulighet til å delta i sentrale europeiske nettverk  

Tiltak:  

• Ta lederskap i sentrale arbeidsgrupper i ERRIN-nettverket  
• Arrangere profileringsevents i samarbeid med medlemmer  
• Delta i samarbeid med andre aktører i åpne arrangementer som European Week of Cities 

and Regions/ Open Days og tilsvarende europeiske møteplasser» 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Spørsmål til drøfting: 
 

• Hvilke strategier er mest effektive for å oppnå økt deltakelse, synlighet og kompetanse 
for Europakontorets medlemmer? 

Hva bør vi gjøre:  

• mer av/ enda bedre/mer effektivt? 

• mindre av/ slutte med? 

• som er nytt?  

• Hvordan bør digitale verktøy brukes for bedre måloppnåelse? 

 
 
4. Måling av resultater 

Som følge av strategiprosessen skal det utformes en ny handlingsplan som konkretiserer tiltak 
og resultatmål, med utgangspunkt i de overordnede mål og strategier som vedtas.  

 

I inneværende strategiperiode har handlingsplanen vært todelt: Den ene delen skisserer felles 
målsettinger og tiltak. Denne delen av handlingsplanen vedtas av årsmøtet. Del 2 i 
handlingsplanen omfatter medlemmenes konkrete, enkeltvise bestillinger og er et dynamisk 
dokument som oppdateres jevnlig – av sekretariatet og medlemmenes kontaktpersoner.  
 
Per november 2020 viser de årvisse resultatmålene at måloppnåelsen for strategiperioden er 
høy, selv når Europakontoret siden medio mars 2020 grunnet pandemien har vært stengt for 
fysiske besøk.  
 
Spørsmål til drøfting: 
 

• Hvordan fungerer dagens handlingsplaner og bestillinger? 

• Hvilke indikatorer trenger vi for å vite om vi når våre mål? 

 
 
5. Organisasjonsform og intern samhandling 
 
Osloregionens Europakontor er en forening som eies av medlemmene, med årsmøtet som 
øverste styringsorgan. Styret møtes fire ganger i året, med kontaktgruppemøter i forkant av 
styremøtene. Her møtes medlemmenes administrative kontakter. Det er i inneværende 
strategiperiode også lagt vekt på møter med politisk og administrativ ledelse hos medlemmer. 
 
Spørsmål til drøfting: 
 

• Hvordan sikrer vi en effektiv dialog og samhandling med medlemmene? 

• Har foreningen en hensiktsmessig styringsstruktur – styre, og kontaktgruppe? 

• Hvordan kan digital kommunikasjon supplere og forsterke eksisterende 
kontaktflater? 
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6. Medlemstyper og samarbeid med eksterne aktører 
 
Europakontorets primære oppdragsgivere er medlemmene, som i dag består av til sammen 
18 fylkeskommuner, kommuner og universiteter på Østlandet. I løpet av strategiperioden 
2017-21 har det skjedd store endringer blant medlemmene, først og fremst gjennom 
kommune- og regionreformen. De to kunnskapsinstitusjonene blant medlemmene i perioden 
har gått fra å være høgskoler til universiteter. Universitetet i Sørøst-Norge går ut av foreningen 
fra og med 2021, mens OsloMet har signalisert ønske om forsterket samarbeid med 
Europakontoret.  
 
Det finnes mange gode hjelpere og rådgivere i landskapet som Osloregionens Europakontor 
opererer i. I Brussel finner vi en rekke norske aktører og myndigheter; EU-delegasjonen, 
Kunnskapskontoret NorCore, regionskontorer, bedrifter og andre organisasjoner som har 
tilsvarende formål som oss som rådgivere og døråpnere for sine medlemmer/kunder. Vi har  
også nettverksorganisasjoner som Eurocities og ERRIN som leverer sine tjenester innen policy-
overvåking, nettverksbygging og prosjektsamarbeid.  
 
I Norge forholder foreningen seg også til nasjonale myndigheter og virkemiddelapparat, som 
KS, Forskningsrådet, DIKU og Kulturrådet, samt prosjekter og nettverk som har overlappende 
formål. I vår egen region har vi nære samarbeidsrelasjoner til både Østlandssamarbeidet og 
Osloregionen. Flere av våre medlemmer har medlemskap i en eller begge disse 
organisasjonene. 
 
Europakontoret har i inneværende periode opplevd en økende interesse for samarbeid fra 
norske kunnskapsmiljøer - høgskoler, forskningsinstitutter og andre. Europakontoret har også 
siden høsten 2019 vært en del av EU-nettverket Horisont: Bærekraftig Osloregion som kobler 
bedrifter, offentlige aktører og forskningsmiljøer som ønsker å delta i Horisont 2020 sammen 
med CIENS, Oslo kommune, Osloregionen og Kunnskapsbyen Lillestrøm.  
 
Å delta aktivt i ulike nettverk og samarbeidskonstellasjoner, og å ha en åpen dør blant annet 
for aktører som vil benytte våre møtelokaler i Nordic House, har vært et strategisk valg for å 
sikre gode relasjoner og nye muligheter for Europakontorets medlemmer.  
 
Spørsmål til drøfting:  
 

• Har Europakontoret rett sammensetning av medlemmer?  
• Hvordan bør oppdraget til Osloregionens Europakontor ses i sammenheng med 

oppdraget til andre aktører, som europeiske nettverk, nasjonale myndigheter og 
regionale sammenslutninger? 

 
Anbefaling 
Det anbefales at styrets innspill til de ovennevnte problemstillinger tas med videre i 
strategiarbeidet. 
 
Vedlegg 
Ingen 
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Osloregionens Europakontor 
         

SAKSFREMLEGG 
 

Styret, 20.11.20       
Sak nr. 41/20 

 
Saksansvarlig: ORE-sekretariatet 
 

Aktuelle saker på EUs agenda 

 

 
Forslag til vedtak 
Informasjon om Brexit, EUs kjemikaliestrategi og EUs rehabiliteringsbølge for bygg tas til 
orientering.  
 
Saksfremstilling 
 
Med denne saken orienterer vi kort om tre aktuelle saker på EUs agenda. I vedlagte 
dokumenter gir vi en mer utførlig orientering om hver sak.  
 
1. BREXIT – hva nå?  
Utgangen av oktober var opprinnelig siste frist for en avtale mellom EU og Storbritannia, for 
at den skal kunne tre i kraft fra 1. januar 2021. Storbritannia forbereder seg nå på et no-deal-
scenario, mens EU ikke vil undertegne en avtale for enhver pris. Forhandlingene gikk i stå 
under EU-toppmøtet 15.-16. oktober, men partene har gjenopptatt forhandlingene i London, 
og bruker nå også helgene for å komme i mål. De neste to ukene vil være avgjørende for om 
det blir en avtale eller ikke.   
 
2. Ny bærekraftig kjemikaliestrategi 
Med EU-kommisjonens forslag til den nye “Chemicals Strategy for Sustainability” som kom 
14. oktober, starter EU nå sin største revidering av regelverket for kjemikalier på 15 år.  
På tross av at EU har blant verdens strengeste reguleringer av kjemikalier, er det nødvendig 
med omstilling for å nå målene om null-forurensing av luft og vann innen 2050. I 2018 ble det 
produsert 222,6 millioner tonn farlige kjemikalier, der flere har omfattende konsekvenser for 
miljø og helse, slik som kreft, hjerte- og karsykdommer, og nedsatt effekt av vaksiner.  
 
3. EU satser stort på rehabilitering av bygninger som klimatiltak 
Kommisjonen lanserte 14. oktober en strategi for en Europeisk Rehabiliteringsbølge av 
bygninger – Renovation Wave Strategy. Strategien skal hjelpe Europa med å kutte i CO2-
utslipp, bidra til gjenreisning av økonomien etter pandemien, og redusere energifattigdom. 
For Osloregionens medlemmer som er fylker og kommuner vil det bli skjerpede krav om 
energieffektivitet i bygg, og på sikt kan det innebære krav om rehabilitering av offentlig eide  
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bygninger og skjerpede kriterier for grønne anbudsprosesser. Videre kommer det også 
muligheter for EU-finansiering til rehabilitering- og byggeprosjekter for norske aktører.   
 
  
Anbefaling 
Informasjon om Brexit, EUs kjemikaliestrategi og EUs rehabiliteringsbølge av bygninger tas til 
orientering.  
 

 
Vedlegg 

1. Brexit – hva nå? (notat) 
2. Policynotat EUs kjemikaliestrategi  
3. Policynotat renovasjonsbølge bygg  
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