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Vestfold fylkeskommunes arbeid for internasjonalisering 2018-2019 - prioriteringer og tiltak
Sammendrag
Vestfold fylkeskommunes gjeldende strategi for internasjonal samhandling ble vedtatt i 2009.
Det er behov for en gjennomgang av gjeldende prioriteringer og tiltak fram mot den forestående sammenslåingen med Telemark fylkeskommune fra 2020. Fylkesrådmannen omtaler i
denne saken temaområder hvor det anbefales endret eller justert prioritering. Internasjonalisering av øvrige temaområder forutsettes videreført med dagens prioritering og innretning.
Fylkesrådmannens innstilling
Vestfold fylkeskommunes arbeid for internasjonalisering skal bidra til å utvikle egen tjenesteproduksjon og forvaltning. Fylkeskommunen skal samtidig formidle egne gode løsninger og
erfaringer ut til europeiske samarbeidspartnere.
For perioden 2018-2019 prioriteres internasjonaliseringsarbeidet slik:
a) Fortsatt kunnskaps- og kompetanseoppbygging for folkevalgte og ansatte.
b) Større vekt på å utvikle samarbeidsrelasjoner i Nordsjøområdet.
c) Videreføre samarbeidet med Kaunas kommune.
d) Medlemskapet i AER Assembly of European Regions avvikles så snart som mulig, og
senest 31. desember 2019
e) Det bilaterale samarbeidet med Land Schleswig-Holstein tillegges inntil videre mindre
vekt.
Tønsberg, 07.05.2018
Øyvind Sørensen
fylkesrådmann
Sverre Høifødt
direktør
Vedlegg: Ingen
Saker til behandling og eventuelle vedlegg til sakene ligger på www.vfk.no.
Se under Snarvei og velg Politikk: møter og saker.
Direktelink til Politiske møter og saker: http://opengov.cloudapp.net/meetings/vestfoldfk
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Innledning:
Vestfold fylkeskommunes gjeldende strategi for internasjonal samhandling ble vedtatt i 2009,
mens siste handlingsplan gjaldt perioden 2015-2016. Det er behov for en gjennomgang av
gjeldende prioriteringer og tiltak fram mot den forestående sammenslåingen med Telemark
fylkeskommune fra 2020.
Saksutredning:
Til tverrsektorielle, internasjonale aktiviteter har Vestfold fylkeskommune i de siste årsbudsjettene avsatt relativt uendret 2,2 mill. kroner, hvorav 1 mill. kroner har vært øremerket medfinansiering av deltakelse i EU-prosjekter. Årlig avsetning til medfinansiering har sjeldent
vært disponert i sin helhet. Om lag 0,8 mill. kroner har årlig vært avsatt til kontingenter i tre
medlemsorganisasjoner:
o Østlandssamarbeidets internasjonale aktiviteter (uspesifisert andel av kontingent)
o ORE Osloregionens Europakontor (kontingent 2018 NOK 543 059)
o CPMR Conference of Peripheral Maritime Regions, herunder NSC North Sea Commission (kontingent 2018 NOK 135 879)
o AER Assembly of European Regions (kontingent 2018 NOK 75 944)
Midlene til medfinansiering av medvirkning i EU-programmer har tilfalt prosjekter under programmene Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak, Interreg Urbact og Erasmus+.
Øvrig ressursbruk er knyttet til ivaretakelse av de bilaterale samarbeidsrelasjonene med
Kaunas kommune og Land Schleswig-Holstein, hvorav sistnevnte relasjon er samordnet av
Østlandssamarbeidet.
Ressursmessig er ellers fem medlemmer av fylkesutvalget tillagt faste oppdrag knyttet til
internasjonale spørsmål. Oppgaver knyttet til tverrsektorielt, internasjonalt arbeid utgjør en
begrenset stillingsbrøk fordelt på to rådgivere i Regionalsektoren. Sektorspesifikt arbeid er
tillagt en dedikert rådgiver i Utdanningssektoren, og fordelt på flere rådgivere i Kultursektoren
og Regionalsektoren.
Fylkeskommunens aktuelle, internasjonale samarbeidstiltak er nærmere beskrevet i fylkesutvalgets sak 35/18, til møte 26. april 2018.
Fylkesrådmannens bemerkninger:
Innretning av internasjonaliseringsarbeidet
En del har skjedd i de internasjonale relasjonene siden fylkestingets vedtak av strategi i
2009, ikke minst innenfor de europeiske relasjonene. Fylkesrådmannen ser behov for en
enkel klargjøring av innretning og prioritering av Vestfold fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid fram mot 2020. Premisser for den nye fylkeskommunens internasjonaliseringsarbeid antas å bli drøftet og fastsatt senest høsten 2019.
Erfaringsmessig er en utfordring med internasjonale aktiviteter å sørge for at impulser og
ideer fra slikt arbeid formidles til og nyttiggjøres av egen organisasjon på en effektiv måte. I
mange organisasjoner, herunder fylkeskommuner, er internasjonalt arbeid en aktivitet som er
knyttet til et fåtall folkevalgte og ansatte. Slik er det i liten grad i Vestfold fylkeskommune.
Likevel vurderes det å være et stort potensial for å styrke det internasjonale perspektivet i alt
utredningsarbeid, prosjektarbeid og andre viktige saker, både politisk og administrativt.
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Internasjonalisering innebærer ikke bare å nyttiggjøre seg impulser og ideer til egen tjenesteproduksjon, forvaltning og utvikling, men også å formidle egne gode løsninger og erfaringer
ut til europeiske samarbeidspartnere. Ved å vektlegge denne siden av internasjonaliseringsarbeidet, vil Vestfold fylkeskommune bli vurdert som en mer interessant og verdifull partner
for nye samarbeidstiltak. Dette innebærer at stadig flere folkevalgte og ansatte bør se det
som en naturlig del av sin tjenesteutøvelse å delta aktivt i europeiske og internasjonale fora.
Prioriteringer for internasjonaliseringsarbeidet 2018-2019
Innenfor gjeldende ressursrammer og med forestående sammenslåing med Telemark fylkeskommune, bør bare et lite antall tiltak prioriteres. Fylkesrådmannen foreslår at disse tre tiltakene prioriteres:
1. Fortsatt kunnskaps- og kompetanseoppbygging for folkevalgte og ansatte, for å synliggjøre utviklingsmulighetene gjennom deltakelse i fagpolitiske og faglige nettverksorganisasjoner og prosjekter. Studietur til Brussel i 2016, studietur til Kaunas vinteren
2018 og deltakelse på Nordsjøkonferansen i Fredrikstad i juni 2018, er eksempler på
tiltak for folkevalgte. Fylkeskommunens EU-kompetanseprogram pulje 2 for ansatte
og partnerne i Verdiskaping Vestfold, er et eksempel på tiltak for ansatte.
2. Større vekt å utvikle samarbeidsrelasjoner i Nordsjøområdet, særlig gjennom deltakelsen i Nordsjøkommisjonen og i Interreg-programmet for Nordsjøen. Samarbeid i
denne regionen bør gi godt utbytte, ikke minst når fortsatt norsk, statlig finansiering
av prosjektdeltakelse i Kattegat-Skagerrak-samarbeidet er mer uforutsigelig. Nordsjøkommisjonen har fire tematiske satsingsområder, med hver sin arbeidsgruppe: a)
Styrings av maritime områder, b) Økt tilgjengelighet og ren transport, c) Møte klimaendringer og d) Attraktive og bærekraftige samfunn. Det bør være et siktemål for
Vestfold fylkeskommune å være representert på alle de fire satsingsområdene.
3. Videreføre samarbeidet med Kaunas kommune. Dette er blitt revitalisert i løpet av det
siste året, med hyppigere utveksling på både politisk og administrativt plan. Konklusjoner fra fylkesutvalgets verksted om Kaunas 24. mai må inntas her. Samarbeidsavtalen med Kaunas bør forlenges inntil 2020, og da ses i sammenheng med hvilke bilaterale relasjoner den nye fylkeskommunen skal ivareta og utvikle.
Medlemskapet i AER Assembly of European Regions vurderes å gi beskjedent utbytte for
Vestfold fylkeskommune, utover deltakelse i ungdomsaktivitetene. Disse aktivitetene kan
imidlertid videreføres utenom medlemskap. Av fylkeskommunene på Østlandet er det nå kun
Hedmark, Oppland, Østfold og Vestfold som er medlem av AER. Telemark fylkeskommune
har meldt seg ut. Fylkesrådmannen vil foreslå at medlemskapet avvikles så snart som mulig,
og senest 31. desember 2019.
Det bilaterale samarbeidet med Land Schleswig-Holstein i Tyskland har i flere år hatt beskjeden involvering fra Vestfolds side. Det er fylkesrådmannens vurdering at dette i stor grad
skyldes manglende sammenfall av utfordringer og handlingsrom. Det er i liten grad utviklet
samarbeidsrelasjoner på institusjonelt, faglig og individuelt nivå med Schleswig-Holstein.
Fylkesrådmannen mener at Vestfold fylkeskommune foreløpig kan tillegge denne relasjonen
mindre vekt.
Fylkesrådmannen omtaler i denne saken de temaområder hvor det anbefales endret eller
justert prioritering. Internasjonalisering av øvrige temaområder forutsettes videreført med
dagens prioritering og innretning.
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