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Internasjonalt arbeid i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Fylkestinget har behandlet saken i møte 17.12.2019 sak 29/ 19

Møtebehandling

Valgene ble gjennomført som avtalevalg i henhold til kommuneloven § 7-7.

Harald Moskvil (MDG) fremmet følgende felles forslag på vegne av MDG, Ap, Sp, SV og Rødt:
Det Innledes internasjonale samarbeid med spesiell fokus på bærekraft, demokratiutvikling og
miljø

Votering

Innstilling fra fylkesutvalget og innstilling fra valg- og reglementsnemnda ble votert over samlet
sammen med forslag fremmet av Harald Moskvil (MDG).

Vedtak

Vedtak

1. Vestfold og Telemark fylkeskommune vil fra 1.1.2020 videreføre eksisterende bilaterale
samarbeidsavtaler og medlemskap i internasjonale organisasjoner fra Vestfold og Telemark
fylkeskommuner frem til det foreligger en strategi for internasjonalt arbeid.

2. Det velges representanter til følgende:
a) Til årsmøtet i Osloregionens Europakontor velges:
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1. Truls Vasvik (Ap) med vara Iren B. Haukedal (Ap) 
2. Nikolay Boye (H) med vara Hans Edvard Askjer (KrF) 

b) Til generalforsamlingen i Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) velges: 
      1. Gunn Marit Helgesen (H) med vara Hans Edvard Askjer (KrF) 
      2. Truls Vasvik (Ap) med vara Irene B. Haukedal (Ap) 
c) Til årsmøtet i CMPR Nordsjøkommisjonen velges: 
      1. Kåre Pettersen (V) med vara Hans Edvard Askjer (KrF) 
      2. Truls Vasvik (Ap) med vara Irene B. Haukedal (Ap) 
d) Til årsmøte i Nordisk Transportpolitisk Netværk og deltakelse på studietur velges: 
     1. Arve Høiberg (Ap) med vara Harald Moskvil (MDG) 
     2. Knut Anvik (Frp) med vara Liv Margit Karto (H) 
 e) Til generalforsamlingen i Euromontana velges: 
     1. Terje Riis-Johansen (Sp) med vara Truls Vasvik (Ap) 
     2. Veslemøy Wåle (H) med vara Harald Kinck (FrP) 
 
3.Fylkesrådmannen bes utarbeide en langsiktig internasjonal strategi hvor innretningen på det 
internasjonale arbeidet skal støtte opp om fylkeskommunens oppgaver og 
hovedsatsingsområder. Forslag til strategi legges fram for politisk behandling i løpet av første 
halvår 2020. 
 
4.Det Innledes internasjonale samarbeid med spesiell fokus på bærekraft, demokratiutvikling og 
miljø 
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