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Program
09.00 – 09.10

Velkommen og innledning om Internasjonalt Forum (IF-sak 1/16)
v/Siv Henriette Jacobsen
Dialog om bruk av og forventninger til forumet. Innspill i møtet.

09.10 – 09.50

EU Nettverk Viken
v/prosjektleder Thomas Slagsvold Vfk/Høgskolen i Sørøst-Norge
Presentasjon av nettverket og status i arbeidet så langt.
Spørsmål og diskusjon.

09.50 – 10.10

Presentasjon av fylkeskommunens internasjonale prioriteringer for
2016 – 2020 (IF-sak 2/16)
v/Siv Henriette Jacobsen
Spørsmål og diskusjon.

10.10 – 11.10

Osloregionens Europakontor
v/direktør Jan Edøy
Presentasjon av handlingsplan og prioriteringer for 2016
Hvordan kan vi samarbeide fremover og hvilke oppgaver ønsker vi å
samarbeide med ORE med fremover?
Spørsmål og diskusjon.

11.10

Lunsj

11.30 – 12.00

Internasjonalt arbeid innenfor videregående opplæring
V/Jens Nicolaysen

12.00 – 13.00

Behandling av saker, inklusiv korte orienteringer fra internasjonale
møter

Saksnr.:
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Saksbehandler:
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Kjersti Garberg
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29.01.2016

Utvalgssaksnr.
1/2016

Internasjonalt Forum - formål og føringer
Vedlegg
1 Temaer på agendaen i EU, presentasjon 091015

Fakta
Fylkesutvalget vedtok i sak 41/2007 å opprette internasjonalt forum – en internt politisk
samhandlingsarena bestående av fylkeskommunens folkevalgte med ansvar for
internasjonale saker og oppdrag på internasjonale arenaer. Forumet har 2-3 møter pr år.
Protokollene fra Internasjonalt Forum fra 2009 til 2015 er gjennomgått for å oppsummere de
føringene som er gitt for forumet. Oppsummering av føringene:










Forumet er ikke et beslutningsorgan i fylkeskommunen
Medlemmene av forumet inviteres til møtene
Møtene er åpne
En arena hvor folkevalgte og administrasjon møtes for å drøfte, forankre, koordinere og
samordne det internasjonale arbeidet
Gjensidig kommunikasjons-, erfarings- og informasjonsutveksling
Kompetanseheving
Orientering om de videregående skolenes internasjonale arbeid skal være et fast punkt på
agendaen
Invitere eksterne foredragsholdere på møtene
De folkevalgte skal holde korte orienteringer (2 min) fra de internasjonale møtene

Fylkesrådmannens vurdering
Siden 2009 har man avholdt mellom 2 og 3 møter pr år i forumet. Orienteringer fra de
internasjonale møtene de folkevalgte har deltatt på har vært fast på dagsorden både som
skriftlige protokoller fra møtene og som muntlige orienteringer. Saker knyttet til det
internasjonale ungdomsarbeidet, det internasjonale arbeidet ved de videregående skolene og
pågående EU-prosjekter har også vært hyppig på dagsorden. Ellers har relevante

internasjonale saker og statusorienteringer om utvikling av fylkeskommunens internasjonale
arbeid vært på dagsorden når det har vært aktuelt.
Det har blitt invitert eksterne innledere til noen av møtene; direktører ved Osloregionens
Europakontor, presidenten i Nordisk Råd, byrådslederen i Oslo kommune, en representant fra
NCE Smart Energy Markets og en representant fra Østlandssamarbeidet.
Det ble holdt en presentasjon på Internasjonalt Forum 9. oktober om aktuelle saker på
dagsorden i EU (vedlagt) samt at det blir lagt frem en sak i mars/april om EU-Kommisjonens
og Regjeringens handlingsprogrammer for 2016. Presentasjonen fra oktober og saken om
arbeidsprogrammene vil kunne gi input til aktuelle temaer som det kan holdes innlegg om på
Internasjonalt Forum fremover av eksterne aktører. Andre kilder til innlegg/foredrag på
møtene er relevante internasjonale, nasjonale, regionale og lokale aktører som jobber med
internasjonale spørsmål/saker som er relatert til fylkeskommunens internasjonale arbeid.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjon om føringer Internasjonalt Forum har gitt for gjennomføringen av møtene i
forumet i perioden 2009 – 2015 tas til orientering.

Sarpsborg, 20. januar 2016
Håkon B Johnsen
fylkesdirektør

Anne Wold
næringssjef
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Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid
2016 - 2019
Vedlegg
1 Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 - 2019

Bakgrunn for saken
Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 – 2019 erstatter to tidligere
dokumenter: Østfold fylkeskommunes handlingsprogram for internasjonalt samarbeid 2012 –
2015 og Plan og håndbok over internasjonalisering i videregående opplæring i Østfold
fylkeskommune 2012 – 2015. Denne saken redegjør for prosessen med rullering av de to
dokumentene og sammenføyingen til én plan, samt innholdet i dokumentet.
Formålet med saken er å få Fylkestingets tilslutning til at forslaget til plan for internasjonalt
samarbeid 2016 – 2019 legges til grunn for fylkeskommunens internasjonale samarbeid og
internasjonalisering i videregående opplæring.

Fakta
Fylkeskommunens handlingsprogrammer for internasjonalt samarbeid inkluderer tre ulike
dokumenter:
 Østfold fylkeskommunes handlingsprogram for internasjonalt samarbeid 2012 – 2015
(vedtatt 7.12.11., jfr. FT-sak 29/2011)
 Plan og håndbok over internasjonalisering i videregående opplæring i Østfold
fylkeskommune 2012 – 2015 (vedtatt 27.9.12., jfr. FT-sak 64/2012)
 Østfold fylkeskommunes handlingsplan for internasjonalt ungdomsarbeid 2012 – 2015
(vedtatt 16.2.12., jfr FT-sak 5/2012)

Alle dokumentene rulleres samtidig. En egen sak fremmes om rullering av handlingsplanen for
det internasjonale ungdomsarbeidet.
For det generelle handlingsprogrammet for internasjonalt samarbeid ble arbeidet innledet
med en innspillsrunde blant Internasjonalt Forums medlemmer etter en bestilling i
Internasjonalt Forums møte 30. januar 2015. I perioden februar – mars ble en elektronisk
innspillsrunde gjennomført hvor medlemmene evaluerte måloppnåelse i forhold til prioriterte
satsingsområder i det internasjonale samarbeidet i perioden 2012 – 2015, samt ga forslag til
hva som bør videreføres og hva som bør forbedres med arbeidet i den neste fireårsperioden.
Internasjonalt Forums medlemmer inkluderer fylkesutvalgets medlemmer samt administrativt
personale fra de videregående skolene og sentraladministrasjonen som deltar på de
internasjonale arenaene, samt en representant fra Ungdommens fylkesråd. Les mer om
Internasjonalt Forum her.
Samtidig ble en prosess satt i gang for rullering av Plan og håndbok over internasjonalisering i
videregående opplæring hvor alle de videregående skolene ble invitert til å gi innspill til
nåværende plan. Underveis i prosessen ble de to dokumentene koblet sammen. Man så at
man har mange av de samme målsettingene i de to planene og at man kan dra nytte av
mange av de samme virkemidlene.
En workshop ble gjennomført i Internasjonalt Forums møte i mai 2015. Elisabeth Dahle,
ansvarlig for revidering av regional planstrategi, innledet om Østfolds viktigste utfordringer i
årene fremover. Medlemmene diskuterte deretter spørsmålet: «Hvordan bruke det
internasjonale arbeidet til å møte de utfordringer/utnytte de mulighetene som fylket står
ovenfor?»
Innspillene fra de videregående skolene samt fra Internasjonalt Forum ble tatt med i
utformingen av planen, samt fra en andre runde med innspill i form av en intern høring til alle
fagseksjoner og virksomheter.
Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 – 2019
Dokumentet består hovedsakelig av tre deler. Del 1 Bakgrunn og forutsetninger inneholder en
beskrivelse av bakgrunn og forutsetninger for handlingsprogrammet, inkludert en beskrivelse
av de trender, utviklingstrekk og drivkrefter som påvirker det internasjonale arbeidet, de
nasjonale, regionale og internasjonale føringene, geografi og målgrupper. De internasjonale
rollene sier noe om hvilke roller fylkeskommunen har i det internasjonale arbeidet. De
internasjonale aktivitetene er generelle og overordnede, mens de konkrete målsettinger og
tiltak for handlingsprogramperioden finnes i del 2. De utvalgte satsingsområdene for
internasjonalt samarbeid er allerede vedtatte satsinger og omhandler en prioritering av hvilke
temaer det skal arbeides spesielt med på de ulike - hovedsakelig politiske - internasjonale og
nordiske arenaene, samt satsingen på internasjonalisering i videregående opplæring og det
internasjonale ungdomsarbeidet i regi av Ungdommens fylkesråd.
I del 2 finnes handlingsprogrammet, som inkluderer mål og tiltak for perioden 2016 – 2019.
Del 3 inneholder en oversikt over de internasjonale virkemidlene, som omfatter nasjonale og
internasjonale medlemsorganisasjoner, internasjonale finansieringsordninger og andre
virkemidler.

Fylkesrådmannens forslag til innstilling
Dokumentet Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 – 2019 legges til
grunn for fylkeskommunens internasjonale samarbeid og internasjonalisering i videregående
opplæring.

Sarpsborg, 26. oktober 2015
Atle Haga
fylkesrådmann

Håkon Johnsen
fylkesdirektør
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Internasjonale møter - oppsummering og rapporter/referater høst
2015
Vedlegg
1 CPMR rapport årsmøte 051115
2 AER Norge - referat formøte 031115
3 NSC ExCom protokoll 281015
4 Open Days 2015 fellesprogram
5 Osloregionens Europakontor representantskapsmøte 271115
6 Protokoll Svinesundskomiteen 121115
7 Utkast til protokoll DSA 091215
8 Rapport Open Days 2015 T. Prøitz (H)
9 AER Generalforsamling 011215
10 Utkast til protokoll GO-samarbeidet 171215

Bakgrunn for saken
Det er besluttet i Internasjonalt Forum at muntlige orienteringer fra internasjonale møter
gjøres kort, ca. 2 minutter, og at det utarbeides en skriftlig sak med vedlagte rapporter fra
møtene.
Formålet med denne saken er å oppsummere kort fra høstens internasjonale møter.
Protokoller/rapporter fra møtene er vedlagt.

Rapportering
Open Days
Open Days ble arrangert i uke 42 i oktober. Østfold fylkeskommune deltok med en delegasjon
på 3 politikere og 3 fra administrasjonen fra mandag 12. oktober til og med onsdag 14.
oktober. Mandag 12. oktober deltok Østfold-delegasjonen på et felles arrangement organisert
av de norske europakontorene med hovedfokus på hva som er på agendaen i EU, EUs
langtidsstrategier og det regionale Europa. På kvelden var det en fellesmiddag for alle
medlemmene av Osloregionens Europakontor (ORE). Tirsdag og onsdag var det Open Days
seminarer rundt i byen. Andreas Lervik (Ap) deltok i en paneldebatt på et seminar i regi av

Nordsjøkommisjonen med tittelen: “Emission Impossible – Linking policy and low-carbon
transport projects”. Siv Jacobsen (Ap) hold innlegg om sirkulær økonomi under en felles
mingling arrangert av ORE og Region Värmlands Europakontor. Rapport fra deltagelsen under
Open Days fra Tor Prøitz (H) er vedlagt saken.
Nordsjøkommisjonen, Executive Committee
Nordsjøkommisjonens ExCom hadde møte i Brussel 27. og 28. oktober. Det vises til FU-sak
51/2015 som inneholder en orientering fra møtet.
Innovation Circle Network, årsmøte
Innovation Circle Networks årsmøte og konferanse ble arrangert 28. – 30. oktober. Line
Helene Nilsen (adm.) deltok fra Østfold fylkeskommune. Tittelen på konferansen var
"Resilient communities in action and transformation". Medlemmer av nettverket presenterte
eksempler på god praksis for å transformere mindre steder og øke stedenes attraktivitet
gjennom lokalbefolkningens involvering og medvirkning. Blant innlederne var representanter
fra Spydeberg kommune, Arendal kommune, Rathenow i Tyskland og Valga i Estland. Det ble
også gitt presentasjoner fra to prosjekter som Innovation Circle Network er partner i;
ungdomsprosjektet Young Eyes og infrastrukturprosjektet TENTacle. Saker på dagsorden til
årsmøtet var årsrapport for 2015, arbeidsprogram for 2016, og valg til styret i ICN. Siv
Henriette Jacobsen (Ap) ble gjenvalgt til styret. Link til årsmøtedokumentene finnes her.
CPMR generalforsamling
CPMR generalforsamling ble arrangert i Firenze 4. – 6. november. Andreas Lervik (Ap) deltok
fra Østfold fylkeskommune. Viktige saker på dagsorden var en fellesuttalelse om migrasjon,
en generell slutterklæring fra årsmøtet, årsrapport for 2014, europeisk transportpolitikk,
samhørighetspolitikk, energi og klima, maritim politikk, økonomisaker med budsjett og
justering av kontingent og nye medlemmer. Slutterklæringen ble vedtatt enstemmig av 95
regioner, består av 24 punkter og er formulert som ulike oppfordringer og krav til EUs
institusjoner og medlemsstater. Den reflekterer i hovedsak politiske posisjoner som er vedtatt
i styret siden forrige generalforsamling i 2014.
Svinesundskomiteen
Komiteen avholdt et lunch til lunch møte i Strømstad 12. – 13. november. Viktige saker på
dagsorden var blant annet virksomhetsplan for 2016, økonomisk rapport for 2015, budsjett
for 2016, beslutning om innkjøpspolicy, informasjon om invitasjon av flere medlemmer til
komiteen, kommunikasjonsstrategi, årshjul for 2016 og presentasjon av prosjekter.
Gøteborg – Oslo samarbeidet
Seminar i Brussel 18. november
Seminaret ble arrangert av Gøteborg- Oslo samarbeidet sammen med de tre
regionskontorene i Brussel; Västra Götaland, Göteborg og Osloregionen. Tittelen på
seminaret var ‘The Future of Alternative Fuels in the Transport Sector’. Fylkesordfører
Anette Solli (H) fra Akershus innledet seminaret og representerte GO-samarbeidet.
Innleggene på seminaret ble holdt av representanter fra EU Parlamentet, EU
Kommisjonen, regionale representanter og representanter fra næringslivet.
Rådsmøte i Oslo 17. desember

Siv Henriette Jacobsen (Ap) og Simen Nord (H) deltok fra Østfold fylkeskommune.
Saker som ble behandlet var årsrapport for 2015 og virksomhetsplan og budsjett for
2016. Et mulig infrastruktur prosjekt ble også presentert og diskutert i møtet.
AER Norge
Møtet ble avholdt den 25. november i Oslo. Rune Fredriksen (Ap) deltok på møtet. Dette var
et forberedende møte i forkant av AER Generalforsamling 1. desember. Norsk og svensk
representant i AERs styre deltok på møtet. Det ble orientert om status for arbeidet i AER, om
de nye prosedyrene og forslag til ny modell for kontingenter som skulle behandles på
generalforsamlingen. Det ble orientert fra komitemøtene i november, om
generalforsamlingen i 2016 som skal arrangeres i Bodø, om markedsføring av AER i Norge og
forberedelse til generalforsamlingen i desember. Rune Fredriksen orienterte om
Sommerakademiet som arrangeres i Østfold i august 2016.
Osloregionens Europakontor, representantskaps-/eiermøte
Eiermøtet ble avholdt på Oslo rådhus 27. november. Møtet ble innledet med et seminar om
hvordan norske lokale og regionale myndigheter kan styrke sin rolle som bidragsytere til et
mer bærekraftig, velstående og integrert Europa. Innledere var statssekretær Paul Schauffy
(H) fra Kommunal og moderniseringsdepartementet og EUs ambassadør til Norge Helen
Campbell. På eiermøtet ble det orienter fra de sakene som ble behandlet på styremøtet 23.
oktober. Den nye direktøren, Jan Edøy, presenterte seg. Det ble orientert om at direktøren
reiser rundt til medlemmene for å få innspill til den neste handlingsplanen, det ble orientert
om utnevning av ny nestleder ved kontoret og om utlysning av stilling som seniorrådgiver i
slutten av året.
AER generalforsamling
Generalforsamlingen ble avholdt i Brussel 1. desember og AER byråmøte 2. desember. Rune
Fredriksen (Ap) deltok fra Østfold fylkeskommune og holdt en innledning på
generalforsamlingen om AER Sommerakademi 2016 i Østfold. Hovedsaker på agendaen til
generalforsamlingen var valg, regnskap for 2014 og budsjett for 2016. Hande Özsan Bozatli fra
Istanbul-regionen i Tyrkia ble enstemmig valgt som president i AER for to nye år.
Fungerende generalsekretær, Mathieu Mori, er tilsatt som ny generalsekretær i AER.I følge
AERs nye vedtekter har Norge nå to medlemmer til byrået hvor det tidligere var kun ett norsk
medlem. Nye medlemmer av AERs byrå fra Norge er Dag Rønning (Hedmark) og Ivar Odnes
(Oppland). Varamedlemmer er Lise Wiik (Telemark) og Rune Fredriksen (Østfold).
AER har det siste året gjennomført drastiske endringer for å omstille organisasjonen og
forbedre den økonomiske situasjon, inkludert en kraftig reduksjon av antall ansatte i
sekretariatet. Regnskapet for 2014 viser et resultat på minus 729.000 € og AERs gjeld er på
149.000€. AER er under rettslig observasjon under fransk lov fram til april 2016. Retten er
positiv til den omstilling som er gjennomført og det er utarbeidet en nedbetalingsplan for
gjelden. Tallene for 2015 viser bedre resultat enn på lenge. Medlemmene har gitt gode
tilbakemeldinger på de grep som er tatt.
Rune Fredriksen (Ap) deltok også på byråmøtet. Det var det første byråmøtet i AERs nye
struktur, hvor byrået, som tidligere også behandlet organisatoriske spørsmål, nå er et rent
politisk forum for å diskutere dagsaktuelle problemstillinger og drive lobbyarbeid. Temaet for
møtet var Europas migrasjon-/flyktningeutfordring. Det ble vedtatt en fellesuttalelse, og i
etterkant av møtet har AER innledet dialog og samarbeid med EU-kommisjonen om temaet.
Blant annet vil en handlingsplan for migranter bli publisert i april 2016, med fokusområder

som blant annet tilgang på arbeidsmarkedet og sosial inkludering gjennom kultur og sport.
AER inviterer sine medlemmer til å dele god praksis på området.
Den Skandinaviske Arena, rådsmøte
Den Skandinaviske Arena avholdt rådsmøte i Helsingborg den 9. desember samtidig med
Nordisk Infrastrukturkonferanse. Det ble vedtatt å utarbeide en OECD rapport for DSA samt at
det i rapporten også lages analyser for delområdene i DSA regionen. GO-rådet vedtok 17.12 å
bruke 2 mill (400 000 pr medlem) på å dekke sine medlemmers egenandel i dette arbeidet.
Om vi må betale noe selv avhenger av hvor mange av de danske regionene som blir med på
rapporten. Danskene skal ta sin beslutning om finansiering innen 1. mars. Den nye
regionskomiteen Greater Copenhagen vil ta over ansvaret for sekretariatet i DSA sammen
med GO-sekretariatet etter Øresundskomiteens opphør. Det gjøres noen mindre justeringer i
DSA sitt policydokument nå samtidig skal det settes i gang et arbeidet med en større revisjon i
2016. DSA vil utarbeide felles høringsuttalelser til NTP i Norge og Sverige til våren.
ICN styremøte
Det ble avholdt styremøte 21.-22. januar i Riga. Siv Henriette Jacobsen (Ap) er medlem av
styret og deltok på møtet. Viktige saker på agendaen var planlegging av en konferanse i 2016
med tema migrasjon i Europa og integrering med fokus på lokalsamfunn og landlige
områder/regioner, oppfølging av ungdomsprosjektet Young Eyes (Erasmus+-prosjekt), rapport
fra arbeidsgruppe for forbedring av ICNs webside og informasjon, ICN årskonferanse 2016 og
nye/planlagte prosjekter.
Europapolitisk Forum
Europapolitisk Forum har møte i Oslo 27. januar. Østlandssamarbeidet representerer de 8
fylkene på Østlandet. Referatet fra forrige møte i juni er ikke godkjent av forumet ennå og kan
ikke vedlegges. Hovedtemaer under møtet i januar er Sirkulær økonomi-pakken fra EUKommisjonen lansert i desember samt Transportpolitikk i EU og Norge med fokus på
sjøtransportens rolle i godstransportsystemet. Andre temaer det vil bli orienter om på møtet
er:
- Migrasjon/flyktningekrisen
- Klimatoppmøtet i Paris
- TTIP (forhandlingene om en handelsavtale mellom EU og USA)
- Digitalt indre marked
- NIBRs rapport om kommunesektorens deltagelse i EU-program
- Tidlig varslingsgruppen1 – status
Da denne saken ble skrevet var ikke de endelige sakspapirene sendt ut ennå.

1

Medlemmer er UD, KS, norske regionskontorer, partene i arbeidslivet, Oslo kommune.

Østlandssamarbeidets Internasjonale Fagpolitiske Utvalg
Utvalget har møte 28. januar i Oslo. Saker på dagsorden er blant annet samarbeidet med
Schleswig Holstein, regionreformen og europapolitisk arbeid, strategi for
Østlandssamarbeidet, Europapolitisk Forum og handlingsplan for europapolitisk arbeid for
2016/17.
Møter våren 2016
27. januar
28. januar
29. januar
2. mars
17. mars
7. – 8. april
8. – 9. april
12. – 15. april
18. – 19. april
22. april
3. mai
11. – 12. mai
23. – 24. mai
30. – 31. mai
7. – 8. juni
9. juni
15. – 17. juni
22. – 24. juni
16. – 19. august

Europapolitisk Forum, Oslo
Østlandssamarbeidet, Internasjonalt Fagpolitisk Utvalg
Internasjonalt Forum
Nordsjøkommisjonens ExCom, Gøteborg
Osloregionens Europakontor, representantskaps-/eiermøte, Oslo
Svinesundskomiteen, årsmøte
STRING, Stockholm
AER komitemøter, Romania
Gøteborg – Oslo samarbeidet, Oslo
Østlandssamarbeidet, Internasjonalt Fagpolitisk Utvalg, Oslo
Den Skandinaviske Arena, København
Interreg Sverige Norge, overvåkingskomiteen
Interreg Sverige Norge, Grenseløst Samarbeid, styringskomiteen
Interreg ØKS, styringskomiteen, Aarhus
Interreg ØKS, overvåkingskomiteen, Halland
Osloregionens Europakontor, årsmøte, Brussel
Nordsjøkommisjonen, årsmøte, Billund
AER, generalforsamling, Bodø
AER Sommerakademi, Østfold

Fylkesrådmannens vurdering
Det foreslås at informasjon fra disse møtene samt møteplan for våren 2016 tas til orientering

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjon om internasjonale møter høsten 2015 og møteplan for internasjonale møter
våren 2016 tas til orientering

Sarpsborg, 20. januar 2016
Håkon B Johnsen
fylkesdirektør

Anne Wold
næringssjef
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Saksbehandler:
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Line Helene Nilsen
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4/2016

Status for planlegging av AER sommerakademi i Østfold
Vedlegg
Ingen

Bakgrunn for saken
Østfold fylkeskommune skal være vertskap for Assembly of European Regions (AER)
sommerakademi (Summer Academy, tidligere AER Summer School) 16.-20. august 2016.
Temaet for sommerakademiet er ungdom og entreprenørskap. Formålet med denne saken er
å orientere Internasjonalt Forum om status i planleggingen av arrangementet.

Fakta
Konseptet AER Sommerakademi ble startet i 1996 som en respons til det økende antall
medlemsregioner fra nylige EU-land eller ikke-EU-land som ønsket å bli EU-medlemmer.
Sommerakademiet ble designet for å legge til rette for utveksling av informasjon og erfaring
mellom daværende og nye EU-medlemmer. Etter hvert har arrangementet utviklet seg til å bli
et viktig årlig forum for erfaringsutveksling innen regional utvikling i Europa, med ulike tema
hvert år. Samtidig er det en gyllen mulighet for vertskapsregionene til å promotere egen
region både faglig og utenomfaglig.
Sommerakademiet arrangeres over en uke i august hvert år, og samler mellom 120 og 150
deltakere. Omkring halvparten av deltakerne er ungdomsdeltakere (mellom 18 og 30 år),
utpekt av sine respektive regioner. Størsteparten av ungdommene er fra regionale
ungdomsråd/organisasjoner.
Programmet for sommerakademiet består av et faglig program på dagtid, og et aktivitets-,
sosialt og kulturelt program på ettermiddag og kveld. Det faglige programmet inneholder en
blanding av innledninger, interaktive workshops og studiebesøk. Det 20. AER
sommerakademiet arrangeres i Østfold i samme år som Sarpsborgs 1000-årsjubileum, og
representerer en god mulighet markedsføring av Østfold.
Tema – ungdom og entreprenørskap

Temaet ungdom og entreprenørskap ble valgt blant annet med bakgrunn i tildelingen av AERprisen «Most Youth Friendly European Region» til Østfold og Ungdommens fylkesråd i 2014.
Ungdom og entreprenørskap var også tema for AERs sommerskole i 2008, og det passer
derfor godt å ta temaet opp på nytt for å se hvor langt man har kommet i utviklingen i Europa
siden da, og også sett i lys av den store arbeidsledigheten, spesielt blant unge, i Europa i dag.
Undertemaer vil være
 Støttesystemer for unge etablerere
 Entreprenørskap i utdanningen
 Sosialt entreprenørskap
Organisasjonskomité for sommerakademiet
Det er en organisasjonskomité bestående av 8-10 AER-medlemmer som står for planleggingen
av innholdet i programmet under sommerakademiet. P.t. består organisasjonskomiteen av - i
tillegg til Østfold som nå leder komiteen - regioner fra Belgia, Nederland, Sveits, Østerrike,
Sverige, Italia, Portugal og Romania. Rune Fredriksen (Ap) ble valgt til president av
organisasjonskomiteen i september 2015. Regionene i organisasjonskomiteen betaler en
medlemsavgift som bidrar til å finansiere årets sommerakademi. Som motytelse får disse
regionene mulighet til å presentere gode eksempler fra egen region innenfor det aktuelle
temaet gjennom plenumsinnledninger eller workshops.
Organisasjonskomiteen avholdt et møte i Sarpsborg 26.-28. januar, som det vil bli orientert
fra på dette møtet.
Samarbeidspartnere i Østfold
Ungdommens fylkesråd i Østfold er naturlig nok aktivt involvert i planleggingsarbeidet.
Fylkeskommunen har også inngått et samarbeid med Ungt Entreprenørskap Østfold om
arrangementet, og UE Østfold skal levere deler av programmet. VisitØstfold er
hovedsamarbeidspartner når det gjelder teknisk gjennomføring samt deler av det
utenomfaglige programmet. Sarpsborg kommune er også samarbeidspartner med tanke på
synergieffekter mellom 1000årsjubileet og sommerakademiet.
Innkvartering, møtelokaler og studiebesøk
Rom er reservert på Quality Hotel & Resort Sarpsborg for alle deltakerne. Ungdomsdeltakerne
deler rom (opptil fire i hvert rom). Hoveddelen av det faglige programmet gjennomføres på
Quality Hotel & Resort og Inspiria Science Center. Aktuelle og spennende studiebesøk vil bli
gjennomført til eksempelvis Esmart Systems og simuleringssenteret på Remmen,
Hydrogenfabrikken, Verket etc.
Finansiering
Kostnadene ved arrangementet er finansiert delvis gjennom organisasjonskomiteens
medlemsbidrag, og delvis gjennom deltakeravgift. Deltakeravgiften for arrangementet dekker
overnatting, måltider og program (inkl. transport) under sommerakademiuken. Transport til
og fra stedet dekkes av medlemmene selv i tillegg. Ungdomsdelegatene får tilbudt halv
medlemsavgift. Blant annet et meget godt tilbud på overnatting på Quality Hotel & Resort
(idrettspriser) muliggjør en deltakeravgift på omtrent samme nivå som tidligere års
sommerakademier.

Fylkesrådmannens vurdering
2016 er et spesielt norsk år for AER, med tanke på at både sommerakademiet samt AERs
generalforsamling i juni skal arrangeres i Norge (Bodø). Å få tildelt vertskapet for AERs
hovedarrangementer er noe som henger høyt for medlemmene. Det gir unike muligheter for
profilering av egen region, vise frem beste praksis, og ikke minst sjansen til å diskutere egne
tiltak og politikk med representanter fra regioner i hele Europa. Det at halvparten av
deltakerne er ungdomsrepresentanter gjør også AERs sommerakademi til en unik arena for
dialog mellom ungdom og beslutningstakere, og demokratiutvikling. Med Østfolds gode
arbeid med ungdomsmedvirkning på regionalt nivå gjennom blant annet Ungdommens
fylkesråd, er sommerakademiet 2016 med tema ungdom og entreprenørskap en god
møteplass for å diskutere og finne gode løsninger med kollegaer i Europa. Spesielt med tanke
på den skyhøye ungdomsarbeidsledigheten i Europa i dag, stadig mer aktualisert gjennom
flyktningkrisen og integrasjonsutfordringene vi alle står overfor.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Internasjonalt Forum tar saken Status for planlegging av AER sommerakademi i Østfold til
orientering.

Sarpsborg, 19. januar 2016
Håkon Johnsen
fylkesdirektør

Anne Wold
næringssjef
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NIBR-rapport - EU-programmer - deltagelse og nytte for
kommunesektoren
Vedlegg
1 NIBR-rapport. EU-programmer – deltagelse og nytte for kommunesektoren

Bakgrunn for saken
KS har gjennomført prosjektet «EU programmer, nyttige for kommunesektoren?» og
rapporten fra dette prosjektet, som NIBR har utarbeidet, «EU-programmer: deltagelse og
nytte for kommunesektoren» viser resultatene av prosjektet. I prosjektet har man kartlagt
norske kommuners og fylkeskommuners deltagelse i EU-programmene samt belyst hvilke
resultater og hva slags nytte kommunesektoren har av denne deltagelsen. Med EUprogrammer i denne rapporten mener man Interreg programmene, EØS finansieringsordning
og sektorprogrammene som gjøres gjeldende i Norge gjennom EØS avtalen (EUs tematiske
programmer).
Formålet med saken er å orientere kort om rapportens innhold.

Fakta
Alle de tre programtypene interreg, sektorprogrammene og EØS midlene er undersøkt og
gjelder programperioden 2007-2013 (EØS-midlene 2009-2014).
Hva er omfanget av kommuners og fylkeskommuners deltagelse i EUs ulike programområder?

Det var 263 norske kommuner som deltok i prosjekter i perioden noe som utgjør 62% av
kommunene. Alle fylkeskommunene deltok i interreg og sektorprogrammene2. 28 kommuner
og 7 fylkeskommuner deltok i prosjekter finansiert av EØS-midlene.
Innenfor interreg er det fylkene Østfold (nr. 1), Troms (nr. 2) og Hedmark (nr. 3) som har en
høyest andel av kommuner som deltar i prosjekter. Alle Østfolds 18 kommuner (100%) har
deltatt i interreg prosjekter, ingen andre av fylkene kan vise til et slikt resultat for
kommunene. Men Hedmarkskommunene (77% deltar i interreg) har en mer variert deltagelse
i alle de tre programtypene enn for eksempel Østfold.
Innenfor sektorprogrammene er det først og fremst utdanningsprogrammet Livslang Læring
og ungdomsprogrammet Aktiv Ungdom det er størst deltagelse i (over 90% av prosjektene).
Av kommunene i Østfold er det tre som har deltatt i prosjekter i sektorprogrammene. 14 av
de norske fylkene har en høyere deltagelse (i %) blant kommunene enn det Østfold har.
Én kommune fra Østfold har deltatt i prosjekter innenfor EØS finansieringsordning. 8 av
fylkene har en høyere deltagelse (i %) i EØS prosjekter blant kommunene enn Østfolds
kommuner.
Det blir i rapporten stilt spørsmål ved hvorfor ikke flere kommuner og fylkeskommuner deltar
i Helseprogrammet eller Progress (sysselsetting, integrasjon og sosial solidaritet). I
programperioden var det bare ett prosjekt i hvert av disse programmene. Østfold deltok i
Progress prosjektet.
Hva er begrunnelse og motivasjon for å delta? Hvilke faktorer spiller inn når noen ikke deltar?
For alle programtypene viser analysen at det er kommuner med stor befolkning og høy andel
av frie midler som deltar i prosjektene. Andre faktorer som påvirker deltagelsen i prosjekter
er:
- gode erfaringer og resultater fra tidligere prosjekter
- sosiale nettverk og kontakter
- kommunenes egen tilrettelegging organisatorisk eller god støtte til ildsjeler
Bygger deltagelsen opp under deres utviklingsarbeid eller blir arbeidet en mer isolert aktivitet?
Det er avdekket at mye av EU-prosjektarbeidet som bedrives har høy relevans for
kommunenes/fylkeskommunenes egne behov og mål.
Hvilke resultater gir deltagelsen?
Prosjektene er meget mangfoldige og gir ulike resultater for eksempel i form av nye tekniske
løsninger, bygging av institusjoner og relasjoner samt individuell og gruppespesifikk læring.
Deltagelse i EU-prosjekter oppleves gjennomgående som givende og lærerikt. På individnivå

2

Det er ingen tabeller i rapporten som sammenligner fylkeskommunene med hverandre.

gir prosjektene faglig påfyll, inspirasjon, nye ideer, nye kontakter og nettverk.
Prosjektdeltagelsen gir økt kompetanse som igjen påvirker innholdet i en tjeneste eller
politikkområde eller gir organisatoriske endringer. Det er to faktorer som er viktige for å
oppnå disse resultatene:



God prosjektstyring i gjennomføringsfasen
Implementering av prosjektresultatene i organisasjonen

Den mer langsiktige nytten av prosjektene har vært vanskelig å vurdere i rapporten da
programperioden man ser på ligger så historisk nær i tid.
Det gis i slutten av rapporten noen anbefalinger om hva som kan gjøres for å øke deltagelsen i
prosjekter:




styrke programmenes kontaktpunkter slik at de kan gi mer bistand
at fylkene i større grad tilbyr støtte til kommunene
behovet for kurs og kompetansehevingstiltak

Miljø er et viktig politikkområde for kommuner og fylkeskommuner og det stilles spørsmål
ved hvorfor Norge ikke er med i EUs program for miljø. Det anbefales også at det gjøres mer
på nasjonalt nivå for å påvirke innholdet i helseprogrammet som er veldig lite brukt av
kommunene (til tross for at det er et stort og viktig ansvarsområde). Til slutt i rapporten
kommenteres lederansvaret knyttet til bruken av programmene og implementering av
prosjektresultatene i etterkant.

Fylkesrådmannens vurdering
Østfold fylkeskommune har deltatt i interreg programmene siden 1994.Videre har
fylkeskommunen hatt mulighet til og deltatt i prosjekter i flere av de sektorprogrammene
som Norge til enhver tid har betalt seg inn i. I 2011 fattet fylkestinget vedtak om at EUprogrammene skulle være en del av fylkeskommunens regionale utviklingsmidler.
Fylkeskommunen har jobbet med mobilisering for bruk av sektorprogrammene siden 2011 og
rapporterer halvårlig på dette arbeidet.
Fylkeskommunens prosjektdeltagelse behandles fortløpende i fylkesutvalget/komiteene for
godkjenning og tilbakerapportering. Alle prosjektene er vurdert i forhold til fylkeskommunens
mål og strategier før beslutning om deltagelse.
Fylkeskommunen har deltatt i prosjekter innenfor alle de tre programtypene i
programperioden innenfor samferdsel, bærekraftige transporter, kultur, opplevelsesnæring,
næringsutvikling, FoU, folkehelse, byutvikling, planlegging, grensehindre, statistikk, utdanning
og ungdom med flere. I flere av prosjektene har fylkeskommunen deltatt sammen med
kommunene i Østfold, eller fylkeskommunen har støttet kommunenes deltagelse som
assosiert partner i prosjektene. I flere av prosjektene har fylkeskommunens folkevalgte
deltatt i politiske styringsgrupper og andre prosjektrelaterte aktiviteter.
Prosjektene bidrar blant annet til:
 at fylkeskommunens mål nås
 politikkutvikling







å løse utfordringer
utvikling av tjenester
kunnskapsutveksling og -heving
erfaringsutveksling
nettverksbygging

Den nye programperioden for interreg og sektorprogrammene er i gang for 2014-2020 og
fylkeskommunen er allerede med som partner eller assosiert partner i flere godkjente
prosjekter samt at vi deltar i prosjektutvikling knyttet til nye prosjektideer som skal sendes
programmene til godkjenning i 2016.
Gjennom kompetanseprogrammet til fylkeskommunens kultursektor for økt bruk av EUs
kulturprogram er også Østfold kommunene involvert. De deltok sammen med
fylkeskommunen på Osloregionens Europakontors Innføringskurs i EU/EØS i januar 2015 hvor
man også hadde et eget program etterpå knyttet til kulturprogrammet og prosjektutvikling.
Flere av kommunene har søkt om forstudiemidler fra fylkeskommunen til utvikling av
prosjekter. Formålet med disse midlene er å stimulere flere aktører til å søke internasjonale
prosjekter, mer om forstudiemidlene her. Etterspørselen etter midlene har vært ganske stor
med 24 søknader siden ordningen ble innført. Det er delt ut midler til 17 prosjekter med totalt
kr 2,2 mill. Det vil bli lagt frem en egen sak om forstudiemidlene utover våren.
Fylkesrådmannen vil jobbe videre med å mobilisere til økt bruk av EU-programmene både
internt og blant kommunene gjennom blant annet de to nye kompetanseprogrammene som
er under utvikling innenfor klima & miljø og utdanning.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjon om rapporten EU-programmer - deltagelse og nytte for kommunesektoren tas til
orientering.

Sarpsborg, 8. januar 2016
Odd Roald Andreassen
konstituert fylkesrådmann

Håkon B Johnsen
fylkesdirektør

