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Kjersti Garberg
Anne-Lise Kristoffersen

Internasjonal rådgiver
Kst. fylkesdirektør

Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten.
Til møtet var også medlemmer av fylkestinget som ikke er medlemmer av internasjonalt
forum invitert, som en del av folkevalgtopplæringen med mulighet til å sette seg grundigere
inn i saksområdet. Her møtte Ole-Johan Lakselv og Anwar Poya.
Orienteringer


Innledning om internasjonalt forum
Leder Siv Henriette Jacobsen (Ap) innledet med en orientering om bakgrunnen for og
hensikten med internasjonalt forum, jf. sak nr 1/16. Videre inviterte Jacobsen til en dialog
om forventingene til forumet.
o Hvordan oppnå at IF blir et prioritert forum å delta?
o Hvordan oppnå at IF blir en premissleverandør for politikkutvikling og
gjennomføring, og et sted for å innhente nye ideer og impulser?
o Er det ønskelig at IF fokuserer på noen utvalgte temaområder?
Det var enighet om en forståelse av forumet som et sted å dele og innhente informasjon
og kunnskap, og styrke samordningen av saksområdet og oppfølgingen av fylkestingets
politikk.
Medlemmene ble gitt anledning til å sende ytterligere innspill på epost.



EU Nettverk Viken
Prosjektleder for Viken EU-nettverk, Thomas Slagsvold, Vestfold fylkeskommune og
Høgskolen i Sørøst-Norge.
Bakgrunnen for prosjektet er oppfølging av regjeringens strategi for forsknings- og
innovasjonssamarbeidet med EU. Universitet, høgskoler, forskningsinstitusjoner og
helseforetak skal formulere mål, strategier og tiltak for sitt EU-samarbeid og styrke
samarbeidet mellom offentlig sektor, næringsliv og FOU-miljøer. Målet er at Norge
utnytter EU programmene i Horisont 2020 (EUs forsknings- og innovasjonsprogram) bedre
gjennom flere EU-søknader med hensikt å benytte disse i løsningen av lokale
samfunnsutfordringer.
Det ble orientert om nettverket og status i arbeidet der hovedinnsatsen har vært å
etablere strukturer, spisse innsatsområder, bygge kompetanse og bedre
kommunikasjonen.

Presentasjon av fylkeskommunens internasjonale prioriteringer for 2016 – 2020
 Leder Siv Henriette Jacobsen (Ap) innledet om mål og delmål for fylkeskommunens
internasjonale arbeid som kort oppsummert handler om utnytte finansieringsordninger å
til å løse fylkeskommunens mål, styrke kompetanse herunder hos ungdommer samt å
innhente erfaringskunnskap og gode ideer.
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Forslaget til plan for det internasjonale arbeidet for Østfold fylkeskommune, jf. sak 2/16,
erstatter to plandokumenter - det tidligere internasjonale handlingsprogrammet og plan
for internasjonalt arbeid i videregående opplæring.
Osloregionens Europakontor
Direktør Jan Edøy orienterte om Osloregionens Europakontor som er et verktøy for
medlemmene (7 fylkeskommuner, 13 kommuner og 2 høgskoler) til å nå sine mål for det
internasjonale arbeidet, og fasilitere samarbeid og møteplasser. Videre om strategier og mål
(knytte regionen nærmere Europa og styrke medlemmenes mulighet til å regional innovasjon
og utvikling) og metodene for å nå målene (bygge kunnskap, være synlighet og deltagelse), og
om hvordan kan vi samarbeide fremover og hvilke oppgaver vi ønsker å samarbeide med
europakontoret med fremover.
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Saksliste
Saksnr.
PS 1/2016
PS 2/2016
PS 3/2016
PS 4/2016
PS 5/2016

Sakstittel
Internasjonalt Forum - formål og føringer
Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid
2016 - 2019
Internasjonale møter - oppsummering og
rapporter/referater høst 2015
Status for planlegging av AER sommerakademi i Østfold
NIBR-rapport - EU-programmer - deltagelse og nytte for
kommunesektoren

Side
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PS 1/2016 Internasjonalt Forum - formål og føringer
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjon om føringer Internasjonalt Forum har gitt for gjennomføringen av møtene i
forumet i perioden 2009 – 2015 tas til orientering.

Internasjonalt forums behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Internasjonalt forums vedtak 29.01.2016:
Informasjon om føringer Internasjonalt Forum har gitt for gjennomføringen av møtene i
forumet i perioden 2009 – 2015 tas til orientering.

PS 2/2016 Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt
samarbeid 2016 - 2019 - utsatt sak
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.

Internasjonalt forums behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Internasjonalt forums uttalelse 29.01.2016:
Dokumentet Østfold fylkeskommunes plan for internasjonalt samarbeid 2016 – 2019 legges til
grunn for fylkeskommunens internasjonale samarbeid og internasjonalisering i videregående
opplæring.
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PS 3/2016 Internasjonale møter - oppsummering og
rapporter/referater høst 2015
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjon om internasjonale møter høsten 2015 og møteplan for internasjonale møter
våren 2016 tas til orientering

Internasjonalt forums behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Internasjonalt forums vedtak 29.01.2016:
Informasjon om internasjonale møter høsten 2015 og møteplan for internasjonale møter
våren 2016 tas til orientering

PS 4/2016 Status for planlegging av AER sommerakademi i Østfold
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Internasjonalt Forum tar saken Status for planlegging av AER sommerakademi i Østfold til
orientering.

Internasjonalt forums behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Internasjonalt forums vedtak 29.01.2016:
Internasjonalt Forum tar saken Status for planlegging av AER sommerakademi i Østfold til
orientering.

PS 5/2016 NIBR-rapport - EU-programmer - deltagelse og nytte for
kommunesektoren
Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Informasjon om rapporten EU-programmer - deltagelse og nytte for kommunesektoren tas til
orientering.
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Internasjonalt forums behandling:
Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Internasjonalt forums uttalelse 29.01.2016:
Informasjon om rapporten EU-programmer - deltagelse og nytte for kommunesektoren tas til
orientering.

Siv Henriette Jacobsen
fylkesvaraordfører

Anne-Lise Kristoffersen
sekretær

