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ROGALAND FYLKESKOMMUNES 

INTERNASJONAL PLATTFORM 2018-20  
Fylkesutvalget vedtok 27.februar internasjonal plattform 2018-20 for Rogaland 
fylkeskommune.  

1. Bakgrunn:

Fra 2004 og fram til nå har Rogaland fylkeskommune hatt en internasjonal strategi. 
Regional planstrategi 2016-20 forutsetter at gjeldende internasjonale strategi (2011-
12, prolongert fram til nå) blir revidert.  

Rogaland fylkeskommunes internasjonale engasjement handler om en internasjonal 
fasett/dimensjon ved alle fylkeskommunenes aktiviteter og er ikke et mål i seg selv.  

Fylkesrådmannen foreslår derfor at det internasjonale arbeidet i Rogaland 
fylkeskommune forankres i en internasjonal plattform i stedet for en internasjonal 
strategi.   
Plattformen relaterer seg til regional planstrategi, der erfaringsutveksling og 
kompetanseoppbygging sammen med andre regioner er et viktig verktøy i arbeidet 
med regionale strategier og sektorplaner.  
Plattformen er utarbeidet av internasjonal gruppe, og har vært behandlet i de ulike 
fagavdelingene, som har gitt sine faglige innspill til plattformen.  

Plattformen er først og fremst tenkt som et arbeidsverktøy for samhandling i 
organisasjonen og innfører ingen nye tiltak ut over det som allerede eksisterer i én 
eller flere avdelinger.  

Resultatet av regionreformen og evt. nye oppgaver til fylkeskommunene vil kunne 
kreve revisjon av plattformen før 2020.  

Bakgrunn og nærmere begrunnelse for plattformen finnes i vedlegget. 

2. Internasjonal plattform:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE – EN INTERNASJONAL AKTØR I EN 
GLOBALISERT REGION  
Rogaland fylkeskommune er aktiv på europeisk og internasjonal arena fordi vi 
arbeider for ett bedre Rogaland og fordi vi spiller på lag med innbyggerne, 
næringslivet, institusjonene, kulturfeltet og organisasjonene i fylket.  
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Rogalands velstand nå og i framtida er avhengig av et bredt og aktivt globalt 
engasjement, både fra næringsliv, opplæring og forskning, offentlige myndigheter, 
institusjoner, kulturfeltet og organisasjoner.  
 
Rogaland fylkeskommune er en aktiv medspiller i dette:  
Vi utdanner en befolkning som er i stand til å møte de globale utfordringene, med 
rett kompetanse, både faglig, språklig, kulturelt og med god evne til omstilling og 
tilpassing.  
 
Vi samhandler med næringslivet i det globale engasjementet.  
Vi samhandler med utdannings- og forskningsinstitusjoner og næringslivet om å 
være en ledende innovativ region, der innovasjonen utnyttes industrielt av eget 
næringsliv og på en global arena.  
Vi samhandler med statlige myndigheter og kommunene for å møte 
klimautfordringene og utfordringene knyttet til integrering av ulike grupper 
innvandrere.   
Vi planlegger for en globalisert framtid, der bærekraft, innovasjon, 
omstilling/tilpasning og attraktivitet står i fokus.  
Vi støtter opp om utviklingen av et mangfoldig kulturliv i fylket, bl.a. gjennom tiltak 
for å utvikle kulturinstitusjonene, organisasjonslivet, det frie kulturlivet. Vi 
samhandler med andre regioner i inn- og utland for erfaringsutveksling og 
kompetanseoppbygging for å være en aktiv og framtidsrettet regional 
utviklingsaktør.  
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FNs bærekraftmål 
 
Hele verden har samlet seg om FNs nye bærekraftsmål. Disse vil være styrende for 
alt internasjonalt samarbeid framover. Rogaland fylkeskommune støtter opp om og 
vil bidra til å oppfylle FN sine bærekraftsmål om å utrydde fattigdom, bekjempe 
ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 
 

 
 
 
EU/EØS og rammevilkårene for offentlig myndighet – aktiv tilstedeværelse i 
Brussel   
 
Alle offentlige myndigheter arbeider under rammevilkår som er fastsatt av nasjonale 
norske myndigheter, men i økende grad er tilpasninger til regelverk fastsatt av EU. 
For å påvirke utforming og gjennomføring av europeisk regelverk som setter 
rammene for utøving av offentlig myndighet på regionalt nivå, bruker Rogaland 
fylkeskommune Stavangerregionens europakontor som tilstedeværelse med, de har 
eget kontor i Brussel, medlemskapet i KS og deres Brusselkontor, medlemskapet i 
CPMR med hovedkontor i Brussel og medlemskapet i Nordsjøkommisjonen som 
aktive redskap for å skaffe informasjon om viktige prosesser i EU, og for å utøve 
påvirkning på utforming og gjennomføring av europeisk regelverk.  
  
Rogaland fylkeskommune søker aktiv innflytelse i CPMR og Nordsjøkommisjonen 
og oppmuntrer fylkestingsmedlemmer til deltakelse i arbeidsgrupper, konferanser og 
møter i regi av disse, og til å søke ledende verv i disse organisasjonene. 
Administrasjonen følger aktivt opp slik deltakelse.  
  

https://norad.no/om-bistand/dette-er-fns-barekraftsmal/?gclid=EAIaIQobChMIzOWPxKPS2gIVV5SyCh2oIQtDEAAYASAAEgI8gfD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://stavangerregion.no/
http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/europapolitikk/ks-i-brussel/om-ks-i-brussel/
http://cpmr.org/
http://cpmr-northsea.org/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwit8K-BxNfaAhVnMJoKHb75AE4QjRx6BAgAEAU&url=http://torhenrik.no/2017/06/02/hva-er-fns-baerekraftsmal/&psig=AOvVaw0QJV1KU7AN57xQ06QSIvzL&ust=1524818038500580
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Rogaland fylkeskommune er og skal være en kompetansebedrift  
  
Rogaland fylkeskommune skal yte høykvalitetstjenester til innbyggere og næringsliv. 
Foruten at fylkeskommunen satser på å rekruttere de mest kompetente 
medarbeiderne, arbeider organisasjonen kontinuerlig med kompetanseutvikling og 
livslang læring. I dette arbeidet spiller kontakt med kollegaer i andre norske 
fylkeskommuner og i fylker og regioner i Europa en viktig rolle. Vi lærer av de beste, 
og det beste vi har, kan andre lære av oss. Vi deltar derfor også i en rekke 
europeiske samarbeidsprosjekter, både for å utvikle våre medarbeidere og for å 
levere bedre tjenester.  
  
På hvert enkelt tjenesteområde skal det utarbeides egne strategier for 
internasjonalisering.  
Dette inngår allerede i regionalplan for næringsutvikling og i kulturplanen, og skal 
inn i strategisk plan for videregående opplæring som er under utarbeidelse. 
Rogaland fylkeskommunes internasjonale engasjement skal vise igjen og vårt 
internasjonale arbeid skal ha en klar og tydelig forankring i organisasjonen.  
  
Fylkesrådmannen vil også ta grep for å sikre god samhandling internt i 
organisasjonen i arbeidet med internasjonale oppgaver.  
  
Rogaland fylkeskommune spiller på lag med bedrifter, institusjoner og 
organisasjoner i fylket.  
  
Rogaland fylkeskommune har en viktig rolle som samfunnsutvikler og skal stimulere 
og evt. bistå regionale aktører som bedrifter, institusjoner og organisasjoner i deres 
internasjonalisering.  
  
Rogaland fylkeskommune spiller på lag med andre aktive regioner i inn- og 
utland  
  
For å nå målsettingene om en aktiv internasjonal region, er samspill og tett 
samarbeid med andre regioner et viktig virkemiddel.  
  
Innenfor Norge er samarbeid om internasjonalisering/europeiske spørsmål viktig for  
Vestlandsrådet og andre nasjonale og regionale samarbeidsfora, og her har 
Rogaland mange felles interesser med de andre kystfylkene  
  
Det er viktig å fortsette og å forsterke samarbeidet med andre europeiske regioner 
med liknende strategisk fokus som oss.   
  
Utviklingen av olje/gassvirksomhet i Nord-Atlanteren, og da spesielt Færøyene, 
Island og Grønland, åpner nye perspektiver på bl.a. NORA-samarbeidet og dette 
bør styrkes i årene framover.   
 
  

http://nordeninfo.no/stotte/nordisk-atlanterhavsamarbeid-nora/
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Samarbeid om utvikling av Nordeuropeisk reiseliv  
  
Europa er fortsatt verdens reiselivsdestinasjon nr.1. EU har en klar strategi for at det 
fortsatt skal være slik, og EU ser utvikling av reiselivet som et av de viktigste 
områdene for fortsatt økonomisk vekst i Europa.   
  
I Nord-Europa er det et stort potensial for utvikling av reiseliv, ikke minst fra andre 
verdensdeler, bl.a. fra Kina, India, Brasil og Russland.  
  
Det er viktig få til utvikling av bærekraftig næringsliv gjennom utvikling av produkter 
og markedsføring. Aktiviteter/tilbud knyttet til Nordsjøkystene og sentrale 
kulturhistoriske fenomener som vikingtida, hansatida, den industrielle revolusjon, 
oppdagelsesferdene og mange flere.  
  
  
Markedsføring av Rogaland globalt  
  
Rogaland og dets næringsliv som globale aktører er avhengig av både en aktiv 
innsats for kunnskaps- og kompetanseutvikling regionalt, og av at omverdenen 
kjenner til og har en positiv oppfatning av Rogaland.  
  
Det flerkulturelle samfunnet  
  
Rogaland fylkeskommune spiller en viktig rolle i utviklingen av et velfungerende 
flerkulturelt samfunn, bl.a. gjennom regional planlegging og den videregående 
opplæringen.  
  
Fokusområder 2018-20  
  
Mulighetene for et bredere engasjement på alle internasjonale områder er 
ubegrenset og Rogaland fylkeskommune må derfor foreta strategiske valg om hva vi 
skal satse mest på med begrensede ressurser. Arbeidet konsentreres derfor om 
følgende fokusområder:   
  

1. Sikre og utvikle rammevilkårene for fylkeskommunens regionalpolitiske og 
tjenesteytende oppdrag knyttet til EU/EØS-avtaler og regelverk, spesielt 
knyttet til Storbritannias utmeldelse av EU og de konsekvenser dette har for 
både det bilaterale samarbeidet mellom norske og britiske regioner, og for 
framtidas EU og EØS. 

2. Støtte og bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål fram mot 2030. 
3. Sikre opplæring i språk- og internasjonal kulturforståelse i videregående 

skoler og stimulere til skole-til-skole prosjekter samt utveksling(-programmer) 
og utplassering for lærere, elever og lærlinger. 

4. Støtte næringslivets internasjonale engasjement. 
5. Støtte opp om kulturfeltets internasjonale engasjement. 
6. Bruke EØS-midler, nordiske midler og EU-programmer aktivt til 

kompetanseoppbygging og som personalpolitisk virkemiddel i egen 
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organisasjon. De enkelte avdelingene i Rogaland fylkeskommune 
identifiserer saksfelt der deltakelse i nordiske og europeiske prosjekter kan 
styrke kvaliteten på tjenestetilbudet. Prosjekter innen næringsutvikling, 
smarte byer og samfunn, klima- og miljøspørsmål, opplæring, kulturutveksling 
og integrering av flyktninger/migranter prioriteres. 

7. Bruke egen organisasjons kompetanse til å bistå andre aktører i fylket, som 
kommunene, forskningsmiljøene, institusjonene og frivillige organisasjoner til 
deltakelse og utvikling av europeiske prosjekter. 

8. Folkevalgt deltakelse og forankring er grunnleggende for all aktivitet i 
Rogaland fylkeskommune, ikke minst det europeiske og internasjonale 
arbeidet. Det skal sikres folkevalgt deltakelse i fylkeskommunens 
engasjement i internasjonale organisasjoner og i europeiske prosjekter som 
fylkeskommunen deltar i. Folkevalgt involvering og deltakelse skal også 
prioriteres i øvrige internasjonale aktiviteter. 

9. Eksisterende samarbeidsavtaler har i praksis opphørt og det inngås foreløpig 
heller ikke nye vennskapsfylkeavtaler. 

 
Arbeidet skjer primært innenfor vedtatte budsjettrammer, med tilskudd av eventuelle 
prosjektmidler o.l. Økonomisk ramme vurderes i forbindelse med økonomiplanen.  

 
  

VEDLEGG:  
  

BAKGRUNN OG BAKGRUNNSINFORMASJON FOR 
INTERNASJONAL PLATTFORM FOR ROGALAND FYLKESKOMMUNE 

 2018-20 
  
Rogaland – en global aktør  
  
En fylkeskommunes internasjonale engasjement er ikke noe som er pålagt av 
overordnede myndigheter, men er et bevisst valg - et valg om å være en global aktør 
for fylkets innbyggere, næringsliv og samfunnsliv generelt, samt om å samhandle 
med nasjonale myndigheter og andre regionale og lokale aktører for å ivareta og 
fremme norske interesser internasjonalt.  
  
Rogaland er en internasjonalisert region og det er et naturlig valg for Rogaland 
fylkeskommune å følge dette opp gjennom egen virksomhet og egen satsing.   
  
Rogaland har lange tradisjoner med internasjonalt samarbeid og næringslivet i fylket 
har lang erfaring med internasjonal samhandel. Rogalands status som sentral aktør 
innen global olje- og gassvirksomhet har vært aktivt støttet opp av lokale, regionale 
og nasjonale myndigheter. Kontakt med aktører i andre land tilfører befolkningen, 
næringslivet og samfunnet generelt verdifull kompetanse og erfaring til de 
omstillingsprosessene som pågår.  
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I framtida kan det internasjonale engasjementet bli større, siden regjeringen ønsker 
at de nye regionene skal spille en mer sentral rolle i norsk utenrikspolitikk og være 
tette samarbeidspartnerne med norske nasjonale myndigheter i bl.a. EØS-spørsmål.  
  
Fylkeskommunen som regional utviklingsaktør – også for internasjonalisering  
  
Norske fylkeskommuner og ikke minst de nye regionene har som en sentral oppgave 
å være regionale utviklingsaktører. Utarbeidelse av en regional planstrategi og de 
regionalplanene som er hjemlet i denne vil i stor grad ha nytte av utveksling og 
kompetanseutvikling i samspill med andre regioner i inn- og utland.   
  
EØS-midlene muliggjør direkte samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og 
regioner i en rekke EU-land om erfaringsutveksling og kompetanseoppbygging på en 
rekke fagfelt. Det samme gjør de ulike EU-programmene som Norge deltar i.  
  
Fylkeskommunen legger bl.a. til rette for endringer i næringsstrukturen i fylket i 
samspill med bedrifter og næringslivets organisasjoner. Fylkeskommunen bidrar 
også aktivt til livslang læring og opplæring innen aktuelle fagområder for fylkets 
befolkning og arbeidsliv.  
  
Klima- og miljøutfordringer  
  
Klima og miljøutfordringene vi i dag står overfor er globale, men krever lokale, 
regionale og nasjonale tiltak, både for å redusere utslipp og andre tiltak som påvirker 
klimaet i negativ retning, og for å utvikle tiltak for å redusere skadevirkningene av 
disse endringene. Samarbeid med regioner i andre land om å finne gode løsninger 
vil være en viktig satsing i Rogaland fylkeskommunes framtidige internasjonale 
engasjement.   
  
Rogaland fylkeskommune – et kompetansesenter for internasjonalisering og 
prosjektdeltakelse  
  
Rogaland fylkeskommune har gjennom årene bygd opp omfattende kompetanse på 
internasjonalisering og deltakelse i EU-programmer. Fylkeskommunens erfaringer fra 
internasjonalt samarbeid har gitt oss kompetanse som kan overføres til andre aktører 
for å øke deres mulighet for å lykkes i internasjonalt samarbeid.  
  
Rogaland fylkeskommune som del av ‘Team Norway’  
  
Regjeringen har tillagt fylkeskommunene en viktig rolle i Norges forhold til andre 
land, både gjennom EØS-avtalen, Nordområdesatsingen og forholdet til Russland 
samt i forholdet til Kina. Dette er understreket i en rekke Stortingsmeldinger fra 
Utenriksdepartementet.   
Regjeringen ønsker en sterkere samhandling mellom forvaltningsnivåene i Norges 
nordiske, europeiske og internasjonale engasjement. Regjeringen har kalt denne 
samhandlingen ‘Team Norway’.   
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Internasjonalt engasjement for regional utvikling og gode tjenestetilbud  
  
Rogaland fylkeskommunes internasjonale engasjement skal bidra til at 
fylkeskommunen løser sine regionalpolitiske oppgaver og sin tjenesteyting på en 
best mulig måte for fylkets innbyggere og vi arbeider derfor for å trygge 
rammevilkårene for det regionalpolitiske oppdraget og for fylkeskommunens 
tjenester.  
  
Rogaland fylkeskommunes internasjonale engasjement bygger også på 
subsidiaritetsprinsippet («nærhetsprinsippet» - beslutninger fattes på lavest mulig 
nivå) og på komplementaritetsprinsippet. Det betyr at engasjementet skal 
konsentreres om fylkeskommunens kjerneoppgaver (regionalutvikling og 
tjenesteyting innen samferdsel, videregående opplæring, tannhelse, kulturfeltet) og 
på områder der det er mest naturlig at fylkeskommunen tar et ansvar.  
  
Flerkulturelt samfunn og inkludering  
  
Et sterkt internasjonalt engasjement er også en viktig del av fylkeskommunens og 
kommunenes ansvar for å sikre et velfungerende multikulturelt samfunn. For 
fylkeskommunen er erfaringsutveksling på dette feltet med andre regioner nyttig for 
oppgaven som regional utviklingsaktør-  
  
Dagens internasjonale engasjement  
  
Rogaland fylkeskommunes internasjonale engasjement omfatter bl.a. at vi skal: 
 
 ivareta og utvikle det regionalpolitiske og det tjenesteytende oppdraget knyttet 

til ny EU/EØS-lovgiving og regelverk – et arbeid som primært ivaretas 
gjennom medlemskapet i CPMR/Nordsjøkommisjonen og gjennom 
Vestlandsrådets medlemskap i Europapolitisk Forum (fra 2020 vil hver enkelt 
av de nye regionene bli direkte representert i Europapolitisk Forum)  

 ivareta og sikre sentrale næringspolitiske interesser for Rogaland og sikre 
gode rammevilkår for sentrale næringer som olje/gass, fiskeri og oppdrett, 
landbruk, og alle eksportnæringer generelt  

 bistå næringslivet i Rogaland i kontakten med politiske myndigheter i aktuelle 
land og regioner  

 bidra til at Rogalands befolkning har nødvendige kvalifikasjoner og 
kompetanse til å arbeide globalt, bl.a. gjennom opplæring i språk og 
kulturforståelse, inkludert deltakelse i utvekslingsprogrammer for lærere og 
elever i videregående skole  

 utvikle fylkeskommunens egne tjenestetilbud. gjennom ‘best practice’- 
utveksling, kompetanseoppbygging og innovasjon i europeiske og 
internasjonale nettverk og prosjekter.  
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Andre felt der det kan være aktuelt for Rogaland fylkeskommune å engasjere seg i, 
kan være å bistå kommunene og andre aktører (bl.a. kulturlivet, organisasjonslivet) 
slik at disse også kan velge et mer aktivt internasjonalt engasjement, f.eks. ved at 
fylkeskommunen fungerer som et kompetansesenter for internasjonalisering, 
prosjekt- og nettverksdeltakelse.  
  
Fokus: Regional utvikling med satsing på klimatilpasning, opplæring, 
næringsliv, integrering og kompetanseutvikling  
  
Det er naturlig å fokusere på de internasjonale dimensjonene i regional utvikling 
gjennom 7 hovedsatsningsfelt:  
  
Klimautfordringene – reduksjon i klimautslipp og klimatilpasning – Regionene har 
en rolle i oppfølgingen av klimaavtalen fra Paris og Rogaland fylkeskommune skal nå 
utarbeide en regional handlingsplan for klimatilpasning og bør aktivt bruke 
internasjonale nettverk i dette arbeidet. Regionalplanen for energi og klima er fra  
2009 og ved framtidige revisjoner av denne, er det også viktig å sette 
fylkeskommunens arbeid inn i et globalt perspektiv.   
  
Opplæring - Fremme internasjonal forståelse og sørge for høy kvalitet i språkfagene 
ved kompetansehevingstiltak, utvekslinger og studieopphold, samarbeide med 
partnerskoler og næringslivspartnere om prosjekter og utplassering av elever og 
lærere, lærlinger og instruktører.  
  
Næringsutvikling – Fylkeskommunen kan bidra med politisk støtte i 
internasjonaliseringsarbeid. Det kan være aktuelt å tilby veiledning og annen bistand 
i internasjonaliseringsarbeid, blant annet inn mot SMB gjennom kompetansemegling 
i VRI’-programmet. Vi har en rolle som tilrettelegger for at utdanning og opplæring av 
arbeidskraft tilpasset næringslivets behov og utfordringer, også med tanke på det 
internasjonale markedet. Vi kan også bidra til å mobilisere bedrifter til deltakelse i 
internasjonale prosjekter.  
  
Smarte samfunn og byer – Fylkeskommunen som tjenesteutvikler og tilrettelegger 
kan innhente erfaringer og utveksle kompetanse ved deltakelse i internasjonale 
prosjekter. Sammen med kommunene, næringslivet, organisasjonene og 
innbyggerne kan fylkeskommunen bidra til å ta i bruk smarte løsninger på framtidas 
utfordringer. Vi kan benytte internasjonalt samarbeid og erfaringsutveksling til ny 
næringsutvikling basert på store datamengder, utvikling av infrastruktur og utvikling 
av nye næringer som sikrer framtidig sysselsetting og vekst i fylket.  
  
Integrering – Rogaland fylkeskommune, som regional utviklingsaktør har en viktig 
rolle i arbeidet med inkludering og mangfold i samfunnet.  
Kompetanseutvikling – kvalitetsutvikling i egen virksomhet gjennom 
erfaringsutveksling med andre regioner i Europa. Her er alle saksfelt der RFK har 
ansvar relevante, men spesielt er dette aktuelt i oppfølgingen av regional 
planstrategi.  
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Kompetansesenter i fylket – fylkeskommunen besitter en internasjonal 
kompetanse som også må komme andre aktører i fylket til gode gjennom motivasjon, 
veiledning og bistand bl.a. for deltakelse i EU-programmer, EØS-prosjekter, nordiske 
prosjekter og nordisk-baltisk samarbeid.  

Aktuelle saksfelt for internasjonale prosjekter kan være: 
Regional planlegging inkl. vannregionforvaltning og integrert kystsoneplanlegging, 
utvikling av folkehelsetilbud, frilufts- og fritidstilbud, utvikling av kulturminneløyper o.l. 
Utvikling av det matrelaterte næringslivet  
Utvikling av kollektivtransport  
Utvikling av IKT-løsninger  
Utvikling av smarte løsninger (smarte byer og samfunn)  
Utvikling av bærekraftig reiseliv og turisme  
Utvikling av et robust og sikkert samfunn  

Hver av disse satsingene bør også være reflektert i sektorvise planer og strategier 
som f.eks. regionalplan for næringsutvikling og kulturplanen..  

Med den nye generasjon EU-programmer fra 2014, er også kompetanseoppbygging 
omkring disse viktig. RFK spiller en viktig rolle som kompetansesenter for kommuner 
og organisasjoner for deltakelse i EU-program.  
I tillegg til EU-programmene og Interreg-programmene, som Norge deltar i, er også  
EØS-midlene, NordPlus, Troll, Gjør Det! og midler fra NORA (Nordisk  
Atlanterhavsamarbeid), Nordisk Kulturfond og det nordisk-baltisk samarbeidet 
aktuelle finansieringskilder for prosjekter.  

Internasjonalt prosjektsamarbeid 

Ett hovedmål med Rogaland fylkeskommunes internasjonale engasjement må være 
at en IKKE engasjerer seg der andre kan gjøre jobben bedre! En god samhandling 
med næringslivets organisasjoner, kommunene og deres organisasjoner, kulturlivet 
og de frivillige organisasjonene må være et uttalt mål i det internasjonale 
engasjementet.  
Et annet hovedmål må være at en som hovedregel bare engasjerer seg der en 
allerede har relevant kompetanse i egen organisasjon.  

Det er også viktig at resultatene av prosjektene følges opp også etter at de er 
avsluttet. Dette gjelder f.eks. tilretteleggingstiltak som er finansiert av prosjektmidler, 
websider og andre informasjonstiltak.  

De fleste avdelingene i RFK har deltatt i ett eller flere internasjonale 
samarbeidsprosjekter.  
Denne deltakelsen har hatt bred politisk forankring.  

http://www.nordplusonline.org/
https://www.siu.no/Videregaaende-opplaering/Andre-stipendordninger/trollstipend-for-fransklaerere-og-elevgrupper
https://www.siu.no/Videregaaende-opplaering/Samarbeid-med-land-i-Europa/gjoer-det
http://nordeninfo.no/stotte/nordisk-atlanterhavsamarbeid-nora/
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EUs langtidsbudsjett 2014-20 (såkalt Multiannual Financial Framework - MFF) legger 
også rammene for EUs ulike samarbeidsprogrammer, slik at alle disse ble nye fra 
2014, og fokus og prioriteringer ble endret. Gjennom EØS-avtalen kan Norge delta i 
alle disse programmene, og er også invitert til å delta i Interreg-programmene for 
regionalt samarbeid.  

I internasjonal strategi 2011-12 het det at ‘De ulike EU-programmene skal fortsatt 
spille en sentral rolle i Rogaland fylkeskommunes internasjonale engasjement’. Det 
bør vurderes om strategiske allianser med noen få regioner en føler har de samme 
målsetninger for internasjonalt prosjektsamarbeid som RFK og som har vilje og evne 
til å gjennomføre slike prosjekter. Her må en også tenke på  
Nordsjøkommisjonens North Sea Region 2020 strategi, som RFK har vært en viktig 
bidragsyter til.  

Opplæringsavdelingen har inngått slike strategiske samarbeidsavtaler med både 
Grenoble-opplæringsregionen i Frankrike og med Aberdeenområdet i Skottland.  

Vennskapsfylkeavtalene 

Rogaland fylkeskommune har i helt siden 1976 hatt en restriktiv linje til å inngå 
vennskapsfylkeavtaler.  

Fylkeskommunen og opplæringsavdelingen har våren 2016 signert et såkalt 
Memorandum Of Understanding, MOU, med L’Academie Grenoble, 
opplæringsmyndigheten i Grenoble-regionen, et stort område i Frankrike som 
grenser til Sveits og Italia i nord og øst. Her foregår elevutveksling mellom 10 
partnerskoler, etterutdanning av fransklærere ved universitetet i Grenoble, og det er 
gode muligheter for utplassering av elever på yrkesfaglige programområder og 
lærlinger, samt prosjekter på ulike nivåer.    

Rogaland fylkeskommune har også inngått tre samarbeidsavtaler med russiske 
regioner (Murmansk, Arkhangelsk og Nenets), men disse er for tida ikke aktive. Det 
samme gjelder samarbeidsavtalen med den kinesiske regionen Guangdong.   
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BREXIT 
Storbritannias utmelding av EU stiller også Norge og norske fylkeskommuner 
overfor store utfordringer, både i det bilaterale forholdet mellom Norge-
Storbritannia og samarbeidet mellom britiske og norske regioner, og i forhold til 
et nytt EU uten Storbritannia, der også EØS-avtalen vil måtte tilpasses et nytt 
EU.  
Den norske regjeringen har invitert både norske fylkeskommuner og kommuner 
til samarbeid om disse utfordringene. I tillegg har CPMR satt saken på 
dagsordenen, og Nordsjøkommisjonen vil her bidra med en egen 
prosjektgruppe med politikere, eksperter og forvaltning for å kartlegge 
konsekvensene og komme med innspill til forhandling 
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