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Oppsummering fra Kontaktgruppemøte  

16. april 2021 kl. 12.00-14.00 
 
 
Sted: Møtet ble avholdt som videokonferanse på Teams  
 
Til stede: Aasmund Hagen (Elverum kommune), Martine Matre Bonarjee (Lillestrøm kommune), 
Anne Margrethe Lindseth og Øyvind Moberg Wee (Bærum kommune), Gørill Elisabeth Brodahl og 
Rune Bakkevoll (Viken fylkeskommune), Anita Lindahl Trosdahl (Oslo kommune), Turid Wulff Knutsen 
og Hanne Varhaug Søberg (Innlandet fylkeskommune), Karoline Aursland og Hege Nedberg 
(OsloMet), Trondar Lien (Drammen kommune), Dawn Syvertsen og Vibeke Jakobsen (Vestfold og 
Telemark fylkeskommune), Svein Frydenlund (Hamar kommune), Fredrik Skjæret (Hamarregionen) 
og Ann Irene Sæternes (Østlandssamarbeidet). 
 
Fra sekretariatet: Gunnar Selvik, Andreas Løhren, Solveig Standal Skåravik, Ingvild Jacobsen, Sjur 
Rynningen Bie-Lorentzen og Astrid Bjerke (referent) 
 
1. Velkommen  
 
Gunnar Selvik ønsket velkommen og redegjorde for siste nytt fra EU og Brussel, inklusiv Brexit og 
frykten for en hard grense ved Nord-Irland, og Brexit-problemer knyttet til batteriproduksjon i Norge, 
koronasituasjonen med gradvis gjenåpning i Belgia, vaksinepass, «sofagate» og EUs utenrikspolitiske 
ansikt utad, Green Deal – klimalov, samt EU-programmene der Erasmus+ allerede er lansert, og de 
øvrige lanseres fortløpende.  
 
2. Erasmus+: Kort intro til nytt program ved EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, runde med 
medlemmene om aktuelle prosjekter og innsatsområder 
 
Sjur orienterte om det nye programmet. Programguiden ble lansert 25. mars og flere av tiltakene har 
frister allerede i mai. Diku har de siste månedene jobbet med en pilotordning for å stimulere til økt 
deltakelse i Erasmus+ fra kommunesektoren. Piloten vil bli lansert i slutten av april og seks 
kommuner vil bli valgt ut til ordningen. Se presentasjon vedlagt. Aasmund Hagen fra Elverum 
kommune orienterte om et pågående arbeid for å ferdigstille en søknad allerede til fristen 11. mai, 
alternativt 20. mai. Målet med dette prosjektet er å øke tilfanget av elever til IB-linja på Elverum VGS, 
gjennom å opprette en internasjonal 10. klasse på Elverum ungdomsskole med satsing på 
internasjonalisering, engelsk og mobilitet.  
 
Dawn Syvertsen, Vestfold og Telemark fk, oppfordret til å ta kontakt (dawn.syvertsen@vtfk.no) 
dersom det er interesse å koble opp til North Sea Commission Smart Regions Group medlemmer, 
som har til hensikt å utvikle Erasmus+ prosjekter sammen. 
 
3. Regionale EU-nettverk til Horisont Europa – hvordan vil fylkene bidra til HEU-mobilisering, og 
hvilken rolle kan ORE spille? Vi deler erfaringer fra pågående nettverk og tanker om nye 
muligheter  
 
Astrid Bjerke innledet om OREs erfaringer som partner og samarbeidspartner for regionale EU-
nettverk. Tematisk spissing, god forankring og kontinuitet blant deltakerne ble trukket fram som 
viktige suksessfaktorer for OREs del. Erfaringer fra medlemmer er blandet, og verken Viken eller Oslo 

mailto:dawn.syvertsen@vtfk.no


 

 2 

tar sikte på å inngå i nye regionale EU-nettverk som det er lyst ut midler til fra Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge, med frist 12. mai. Oslo kommune har ansatt to HEU-prosjektrådgivere og er i ferd 
med å utarbeide en strategi for sitt arbeid med HEU. Tilsvarende har også Viken fk en satsing i egen 
regi med egne HEU-prosjektrådgivere.  Innlandet fylkeskommune signaliserte at de vil ta en enda 
mer aktiv rolle i HEU-mobiliseringen, og vil bruke regionale EU-nettverk som et virkemiddel. 
Tilsvarende hadde Vestfold og Telemark fylkeskommune gode erfaringer med EU-nettverk Viken / 
Sørøst-Norge, og satser på å videreføre dette arbeidet i ny programperiode. Bærum kommune 
vurderer et tematisk nettverk knyttet til grønn omstilling, og er i dialog med flere aktører om dette.  
 
ORE kan inngå som samarbeidspartner for EU-nettverk i vår region etter ønske fra medlemmer, men 
tar ikke egne initiativer.  
 
4. Innspill til styresaker 
 
Gunnar Selvik orienterte om agenda for styremøtet 30. april, som er flyttet til 12.30-14.30 i 
forbindelse med at Østlandssamarbeidets Europapolitiske forum avholdes samme dag i tidsrommet 
10.00-12.00 
 

• Revisjon av vedtekter: Kontaktgruppen diskuterte de ulike innspillene som var kommet i 
forbindelse med høringsrunden, hvor det største diskusjonspunktet er knyttet til 
styresammensetning. Ellers i stor grad tilslutning til styrets forslag. Sekretariatet vil innstille 
på at alternativ 2 velges.  

• Ny strategi 2021-25: Kontaktgruppen diskuterte strategiutkast og endringsforslag fra 
høringsrunden. Det gis i hovedsak tilslutning til strategiens hovedlinjer og prioriteringer. 
Sekretariatet har innarbeidet forslag fra høringsinnspill i nytt utkast.  

• Handlingsplan 2021-22. Utkast til handlingsplan tar utgangspunkt i styrets forslag til ny 
strategi, med de endringer som foreslås som følge av høringsrunden.  

 
Styresaker sendes ut 23. april, og eventuelle innspill og endringsforslag til saksdokumenter må 
sendes til sekretariatet senest 22. april kl. 10.00.  
 
5. Orienteringssaker fra sekretariatet  
 
a. ERRIN-møter 2021 og matchmaking Horisont Europa i mai/juni 2021 
Solveig Standal Skåravik orienterte om kaffemøter i regi av ERRIN, som medlemmene kan delta på 
gjennom ORE. Det går også an å registrere egen profil. Møtene kan brukes som forberedelse til 
europeisk matchmaking for klynge 5 og 6 som Horisont Bærekraftig Osloregion og ORE arrangerer 
sammen med ERRIN (m.fl.) i slutten av mai/begynnelsen av juni – har vi datoer nå mandag 31. mai og 
1. juni (klynge 5)– 3. og 4. juni (klynge 6). 
 
Kaffemøtene i ERRIN er ment som uformelle møteplasser for fagfolk som er interessert i HEU-
prosjekter: 
 
Klynge 5: 21. april kl 09:00 - 10:00 
https://errin.eu/events/second-transport-wg-brainstorming-coffee-meeting-upcoming-horizon-

europe-calls-cluster-5 

 
Klynge 6: 29. april kl- 10:30 - 12:00 
https://errin.eu/events/bioeconomy-wg-coffee-meeting-horizon-europe-cluster-6 
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b. Green Week 31. mai – 4. juni 
Ingvild Jacobsen orienterte om EUs årlige arrangement med fokus på miljøpolitikk. Tema for 2021 er 

null-forurensing av jord, vann og luft. Sekretariatet samarbeider om en partner event 7. juni med 

europakontorene til de andre nordiske hovedstadsregionene. Innlandet har meldt sin interesse for å 

presentere et prosjekt om VR-verktøy for flomberedskap. Viken fylkeskommune deltar sammen med 

partnere NTNU og Hamburg i en partner event om bærekraftig kunstgress onsdag 9. juni.  

 
EWRC 11.- 14. oktober  
Andreas Løhren orienterte om årets EWRC-uke med tema: for a sustainable and green recovery, 
Cohesion: from emergency to resilience, Digital Transition: for people og Citizens' engagement: for 
an inclusive, participative and fair recovery. Søknad er sendt på vegne av et konsortium med Syd-
Tyrol i spissen. I anledning Det europeiske jerbaneåret 2021 har workshopen tittelen The European 
Year of Rail: How to harmonise European rail systems in line with the green and digital transition of 
the EU. Viken fylkeskommune stiller med innlegg fra Tonje Brenna gjennom videopptak, hvor Vikens 
politiske prioriteringer for jernbanen vil bli lagt frem.  
 
c. Oversikt over EU-programmer 2021-27– ny “programguide” fra ORE 
Andreas orienterte om at ORE-sekretariatet utarbeider en samlet oversikt over EU-programmer i ny 
programperiode. Når programmenes innhold er offentlig, vil guiden publiseres på web. Ann-Irene 
Sæternes i ØS samarbeider gjerne om innhold, og det ønskes velkomment av ORE-sekr. Et foreløpig 
utkast legges på Kontaktgruppen i Teams. 
 

 
6. Orienteringer fra medlemmer  
 
Ingen øvrige orienteringer fra medlemmene 
 
7. Eventuelt 
 
Vibeke Jakobsen orienterte om at valgkomiteen har satt i gang arbeidet, og oppfordrer alle 
medlemmer til å fremme eventuelle kandidater til styret. Det er tre styrekandidater på valg i år.  
 
Dawn Syvertsen orienterte om at CPMR Nordsjøkommisjonen har en egen webinar-rekke «North Sea 
Talks» som kan være av interesse for OREs medlemmer. Se lenke for mer informasjon: https://cpmr-
northsea.org/north-sea-region-strategy-2030/launching-north-sea-talks-webinars-from-the-
nsc/3172/ 
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