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Bjørn Gitle Hauge (H) deltok som observatør.
Det ble ikke framsatt merknader til innkallingen eller sakslisten.
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Saker til behandling
PS 1/2014 Orientering om fylkeskommunens arbeid på internasjonale arenaer
Internasjonalt forums behandling:
På møtet ble det orientert om fylkeskommunens internasjonale arbeid i følgende
medlemsorganisasjoner og nettverk, samt internasjonalt arbeid ved de videregående skolene:
a. Internasjonalt arbeid ved de videregående skolene
Fagleder John-Inge Skaardal v/Kirkeparken vgs. orienterte om skolens internasjonale arbeid.
 Hvorfor de prioriterer området: Ønske om å forstå verden bedre, ønske om å bidra og
gjøre en forskjell, økende flerkulturelt samfunn, kunnskap og innsikt om eget land,
globaliseringen av næringslivet og ungdom som har erfaring fra internasjonalt samarbeid
oftere er aktive i utenlandsstudier og tar en yrkeskarriere knyttet til globalisert arbeidsliv.
Også viktig for å gi motivasjonen og dermed bidrag til å redusere drop-out.
 Samarbeidsområder: USA – Virginia, Sør-Afrika om «Mot til å bry seg» og Frankrike –
Montpellier.
 Nye prosjekter det arbeides med: Spania – Barcelona, Tyskland og Storbritannia.
b. Internasjonalt ungdomsarbeid
 AER Youth Network, møte i Romania november 2013.
Andreas Brännström, leder av internasjonalt utvalg i Ungdommens Fylkesråd, orienterte.
c. Norsk internasjonalt samarbeid
 Østlandssamarbeidet, Kielfreden og Kommisjonsmøte med Schleswig Holstein
Representanten Gretha Kant (H) orienterte om deltakelsen ved utstillingen om Kielfreden
1814.
Det ble enighet om at fylkesrådmannen tar kontakt for å sjekke ut mulighetene for å få
utstillingen til Norge, fortrinnsvis Østfold.
 Østlandssamarbeidet, Internasjonalt Fagpolitisk Utvalg
Internasjonal koordinator v/Kjersti Garberg orienterte fra møtet hvor Tor Prøitz (H) deltok
fra Østfold. Tema var:
o Interreg B og C. Statssekretær J. Jensen fra Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet orienterte om at regjeringen vil videreføre Interreg
på samme nivå, og er opptatt av å spre informasjon om programmene.
Søknadsfrist 22.11.14.
o En ekspedisjonssjef E. Walaas fra UD orienterte om den nye organiseringen i
Utenriksdepartementet med en egen EU/EØS statsråd i tillegg til
utenriksministeren. Regjeringen jobber med å rullere arbeidsprogrammet for
EU/EØS-saker som ventes klart i slutten av februar.
o Regjeringen er i ferd med å utarbeide en ny Tysklandsstrategi.
Østlandssamarbeidet er trukket inn i arbeidet før den sendes på høring, som er en
anerkjennelse av samarbeidets arbeid med Schleswig-Holstein.
Saker:
o Orienteringssak om de nye Interreg B og C programmene hvor
Østlandssamarbeidet vil lage felles høringsinnspill.
o Fordeling av oppfølgingsansvar mellom fylkeskommunene for punktene i
handlingsprogrammet i samarbeidet med Schleswig-Holstein.

4



o Gjennomgang av innspill til Europapolitisk forum. Samferdsel og de nye
interregprogrammene blir spilt inn fra Østlandssamarbeidet til det neste møtet
som finner sted i Fredrikstad.
o Valg av varamedlem til byrået i AER. Enstemmig oppnevnt ble Lise Wik fra
Telemark fylkeskommune.
o Internasjonalt Fagpolitisk Utvalg sin del av Østlandssamarbeidets
Handlingsprogram for 2014/15 ble behandlet og sendes videre til
rådmannsutvalget og kontaktutvalget.
o Regjeringens vedtak om å ikke delta i EU programmene Cosme (små og
mellomstore bedrifter) og Life+ (Klima og miljø). Østlandssamarbeidet vil ta opp
Lifeprogrammet med regjeringen i form av et felles brev.
Osloregionens Europakontor, styremøte og årsmøte
Fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes (Sp) orienterte fra styremøtet hvor det sentrale var
diskusjon om en skal ha en administrativ koordineringsgruppe. Det ble vedtatt å ha dette.
Det ble også vedtatt en ny styringsstruktur med et mindre styre og et representantskap
som skal ha to årlige møter. Det ble også orientert om en forestående utredning om
sammenslåing av Samarbeidsalliansen for Osloregionen og Osloregionens Europakontor.

d. Skandinavisk samarbeid
 Møter i Gøteborg – Oslo samarbeidet oktober 2013 og januar 2014
Representanten Gretha Kant (H) orienterte fra møter. Akershus og Østfold er enige om at
Missing – link er området som har øverst prioritert. Utdanning er tatt ut av GO fordi en
ikke opplever at forumet er det rette. Kant stilte samtidig spørsmål om fylkeskommunens
representanter godt nok oppdatert på hverandres arenaer – på mål og status, spesielt
innen samferdsel og infrastruktur. Er ting godt nok forankret, og er vi godt nok samkjørte?
Fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes minnet om den enkeltes ansvar for å informere
hverandre og formidle felles vedtatt budskap, og bruke internasjonalt forum og de vanlige
beslutningsorganene.
 Svinesundskomiteen
Representanten Siv Jacobsen (Ap) orienterte. Grensekomiteene er fortrinnsvis
kommunenes arena og har stor betydning for samarbeid over grensene. Årsaken til
reorganiseringen er først og fremst av juridiske grunner. Utformingen av innholdet i den
nye organiseringen er i støpeskjeen.
e. Internasjonalt samarbeid
 AER komite 1
Fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes (Sp) orienterte. Bjerkenes er gått ut som leder av
arbeidsgruppen for regionale flyplasser. Fylkeskommunen bør drøfte om det er andre
arbeidsgrupper en skal delta i. Forslag til nye retningslinjer for regionale flyplasser.
Komiteen har arbeidet med å gi innspill til forslag til nye retningslinjer for regionale
flyplasser for å bidra til å skape gode rammebetingelser. Bjerknes orienterte også om at
ny president for AER fra Romania er på plass, som virker lovende for organets videre
framtid.
 AER Tales
Fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes (Sp) orienterte fra en paneldebatt i Brussel om EUs
nye retningslinjer for flyplasser og flyselskap hvor han deltok i panelet.
 Open Days
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Representanten Siv Jacobsen (Ap) orienterte. Nyttig først og fremst for å fange opp
trender og etablere/vedlikeholde kontakter. Bør ha felles deltakelse på workshopene.
Grüne Woche, Berlin
Representanten Siv Jacobsen (Ap) orienterte. Fylkeskommunen invitert av Fylkesmannen
til å være med å utvikle en matstrategi for Østfold. Planen er at Østfold skal delta med en
stand neste år.
Samarbeidet med Latvia
Internasjonal koordinator Kjersti Garberg orienterte temaer fra samarbeidsmøtet høsten
2013. Fylkeskommunen er med som medhjelper/pådriver. Internasjonalt forum var enige
om at fylkeskommunen bør ta opp til drøfting fylkeskommunens framtidige rolle.
STRING, møte i Brussel
Fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes (Sp) orienterte. String omhandler samarbeid mellom
Øresundkomiteen og Malmø/København med Hamburg og er et politisk nettverk.
Østlandssamarbeidet ønsker å koble sammen korridorene, og har derfor en observatør i
nettverket. Omdømme, attraktivitet og infrastruktur er fokusområder, et av målene er
Green Highway.
Nordsjøkommisjonen.
Representanten Frederikke Stensrød orienterte.
o Skal velges en ny president som fylkeskommunen har gitt sin støtte.
o Kultur- og turismegruppens arbeid fortsetter.
o Neste møte er i Aberdeen 23. og 24. juni.

f. Internasjonale prosjekter
 Aktiv ungdom prosjektet «Grenseløs Ungdom»
Orienteringen utgikk.

Internasjonalt forums vedtak 07.02.2014:
Orienteringen med de innspill som ble gitt tas til orientering.
Fylkesrådmannen tar kontakt for å sjekke ut mulighetene for å få utstillingen om Kielfreden til
Norge, fortrinnsvis Østfold.
Fylkeskommunen bør ta opp til drøfting fylkeskommunens framtidige rolle i Latviasamarbeidet.

Per Inge Bjerknes
fylkesvarordfører

Anne-Lise Kristoffersen
sekretær
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