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INVITASJON TIL Å DELTA PÅ INTERNASJONALT SEMINAR I REGI AV
ØSTLANDSSAMARBEIDET 15. -16. APRIL
Med bakgrunn i at Stortinget har gitt fylkeskommunene endrede arbeidsoppgaver der internasjonalt
engasjement inngår med økende betydning, gjennomfører Østlandssamarbeidet et seminar med fokus
på internasjonalt samarbeid for fylkeskommunene på Østlandet 15. - 16- april 2004. Seminaret
gjennomføres for å øke kompetanse og engasjementet for internasjonalt samarbeid og for å bidra til
en bredere forankring av internasjonalt samarbeid i fylkeskommunene.
Etter å ha mottatt henvendelser fra noen andre fylkeskommuner i landet med spørsmål om å delta på
seminaret, åpner vi i Østlandssamarbeidet nå opp for at også politiske (samt noen administrative)
deltakere fra andre landsdeler kan delta på seminaret,
Vestlandsrådet inviteres med dette til å delta på Østlandssamarbeidets internasjonale seminar, som
finner sted på Rainbow hotel Oslofjord i Sandvika utenfor Oslo torsdag 15. og fredag 16. april. Vi
holder i utgangspunktet av plass for en delegasjon på 15 personer, men er fleksible for nærmere
dialog om antall deltakere. Vi ber om en snarlig tilbakemelding om interessen for å delta samt en
deltakerliste sendt til Østlandssamarbeidets sekretariat innen utgangen av mars.
Vedlagt følger program for seminaret til orientering. Programmet starter 15. april kl. 15:00 med
registrering og kaffe og avsluttes fredag 16. april kl. 13:30 med lunsj. Fredag legges det opp til en
kombinasjon av plenumssamling og parallelle sesjoner. Vi ber om at Vestlandsrådets deltakere på
forhånd (ved påmelding) angir hvilke av de tre sesjonene de ønsker å følge. Påmelding gjøres til
Østlandssamarbeidets sekretariat v/Ann Irene Sæternes på fax 61 28 94 99 eller elektronisk til
ann-irene.saeternes@oppland.org.
Konferansepakke pr. person inkl. overnatting, måltider og drikke til maten er kr. 1.750,-. For de som
deltar på seminaret uten overnatting er prisen kr. 1.040,- pr. person (inkl. dagpakke, middag og
drikkevarer til maten). Konferanseavgiften betales til hotellet ved avreise.

Adresse: Scbweigaardsgt. 4, 0185 Oslo
Interaett-adresse: www.ostsam.no

Sentralbord: (+47) 22 05 50 00
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Eventuell fakturering til fylkeskommunene må avtales med hotellet på forhånd (fax nr. 67 55 66 88
el. oslofjord,booking2ffi.rambow-liotel s.no).
Rainbow hotel Oslofjord ligger i Sandvika ca, 15 km vest for Oslo. Intercjty-togene mellom Skien og
Lillehammer stopper ved Gardermoen flyplass og ved Sandvika stasjon. Hotellet ligger ca. 10
minutter gange fra stasjonen, og hotellet tilbyr gratis shullle-buss mellom hotellet og stasjonen.
Jeg håper på en positiv tilbakemelding fra Vestlandsrådets medlemmer og ser fram til å ønske dere
velkommen til vårt seminar i april For spørsmål eller ytterligere informasjon ta kontakt med
internasjonal koordinator i Østlandssamarbeidet - Ann Irene Sseternes. tlf. 61 28 93 53
(mobil 958 32 758), ajin-irene.5aeternes@oppland.org
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Fylkesordfører i Østfold
og leder av kontaktutvalget

Vedlegg: Program for internasjonalt seminar 15. - 15. april 2004
Kopi:

Matti Torgersen, Hordaland fylkeskommune og Sverre Mauritzen, Rogaland
fylkeskoxnmun.e

