Sakskart til konstituerende møte i representantskapet
Tid: Fredag 24. Januar 2020 kl. 10:45-12:30 (inkl. Lunsj)
Sted: Oslo Rådhus, byrådsleders møterom (1. Etasje i rådhuset). Deltagerne hentes i resepsjonen
med inngang fra Borggården.

1

Saksliste
01/2020 Konstituering med valg av leder og nestleder ...................................................................... 4
Innstilling ......................................................................................................................................... 4
Saksredegjørelse.............................................................................................................................. 4
Vedlegg ............................................................................................................................................ 5
02/2020 Status regionreform .............................................................................................................. 6
Innstilling ......................................................................................................................................... 6
Saksredegjørelse.............................................................................................................................. 6
Vedlegg ............................................................................................................................................ 6
03/2020 Arbeidsform representantskapet ......................................................................................... 7
Innstilling ......................................................................................................................................... 7
Saksredegjørelse.............................................................................................................................. 7
Vedlegg ............................................................................................................................................ 8
04/2020 Europapolitisk arbeid i Østlandssamarbeidet....................................................................... 9
Innstilling ......................................................................................................................................... 9
Saksredegjørelse.............................................................................................................................. 9
Vedlegg ............................................................................................................................................ 9
05/2020 Etablering av fagpolitiske utvalg ......................................................................................... 10
Innstilling ....................................................................................................................................... 10
Saksredegjørelse............................................................................................................................ 10
Vedlegg .......................................................................................................................................... 12
06/2020 Oppnevning av representanter til europeiske nettverk og samarbeidsfora ...................... 13
Innstilling ....................................................................................................................................... 13
Saksredegjørelse............................................................................................................................ 13
Vedlegg .......................................................................................................................................... 15
07/2020 Etablering av administrasjonsutvalget ............................................................................... 16
Innstilling ....................................................................................................................................... 16
Saksredegjørelse............................................................................................................................ 16
Vedlegg .......................................................................................................................................... 16
08/2020 Handlingsplan 2020 ............................................................................................................ 17
Innstilling ....................................................................................................................................... 17
Saksredegjørelse............................................................................................................................ 17
Vedlegg .......................................................................................................................................... 17
2

9/2020 Budsjett 2020 ........................................................................................................................ 18
Innstilling ....................................................................................................................................... 18
Saksredegjørelse............................................................................................................................ 18
Vedlegg .......................................................................................................................................... 19
10/2020 Strategiprosess ................................................................................................................... 20
Innstilling ....................................................................................................................................... 20
Saksredegjørelse............................................................................................................................ 20
Vedlegg .......................................................................................................................................... 20
11/2020 Ny visuell profil ................................................................................................................... 21
Innstilling ....................................................................................................................................... 21
Saksredegjørelse............................................................................................................................ 21
Vedlegg .......................................................................................................................................... 21
12/2020 Orienteringssaker ............................................................................................................... 22
Innstilling ....................................................................................................................................... 22
Saksredegjørelse............................................................................................................................ 22
Vedlegg .......................................................................................................................................... 22
13/2020 Møteplan 2020 ................................................................................................................... 23
Innstilling ....................................................................................................................................... 23
Saksredegjørelse............................................................................................................................ 23
Vedlegg .......................................................................................................................................... 23

3

01/2020 Konstituering med valg av leder og nestleder
Innstilling
Representantskapet velger følgende medlemmer som leder og nestleder for perioden 2019-2023:
a) … velges som leder av representantskapet
b) … velges som nestleder av representantskapet

Saksredegjørelse
Representantskapet er Østlandssamarbeidets øverste politiske organ. Fylkeskommunene utpeker
medlemmer av representantskapet, og representantskapet velger selv leder og nestleder, jf.
samarbeidsavtalens § 3.
Følgende medlemmer er så langt utpekt til representantskapet:

Medlem
Viken
Oslo 1

Vestfold og
Telemark
Innlandet

Posisjon
Tonje Brenna (AP)
Vara: …
Raymond Johansen (AP)
Vara: Marte Ingul (AP)
Arild Hermstad (MDG)
Vara: Danien Rees (MDG)
Terje Riis-Johansen (SP)
Vara: Sven Tore Løkslid (AP)

Opposisjon
Anette Solli (H)
Vara: …

Even Aleksander Hagen (AP)
Vara: Aud Hove (SP)

Kari-Anne Jønnes (H)
Vara: Truls Gihlemoen (FrP)

Gunn Marit Helgesen (H)
Vara: Frode Hestnes (Frp)

Kontaktutvalget vedtok i sak 26/2019 den 7. juni 2019 at kontaktutvalgets leder gis fullmakt til å lede
arbeidet med å utarbeide en samlet innstilling til ny ledelse i Østlandssamarbeidets politiske organer
for perioden 2019-2023.

Oslo, 17. januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Ann-Irene Sæternes.

1

Formell behandling og vedtak om oppnevning gjøres først 23. Januar 2020
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Vedlegg
Ingen vedlegg
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02/2020 Status regionreform
Innstilling
Representantskapet tar informasjonen om status for regionreformen i fylkeskommunene til
orientering.

Saksredegjørelse
Fra 1. januar 2020 trer de nye fylkeskommunene i kraft. Representantskapets møte kan være en
naturlig arena for gjensidig oppdatering og informasjonsutveksling om status i arbeidet med
oppstarten av de nye fylkeskommunene.

Oslo, 17. januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen

Vedlegg
Ingen vedlegg
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03/2020 Arbeidsform representantskapet
Innstilling
1. Representantskapet tar saken til orientering.
2. Representantskapet ber om at en oppfølgende sak forelegges representantskapets neste
møte.

Saksredegjørelse
Regionreformen og omorganiseringen av Østlandssamarbeidet er en god anledning til å drøfte
hvordan Østlandssamarbeidet kan bli en enda mer relevant samarbeidsarena for fylkeskommunene. I
denne sammenheng er det naturlig å drøfte samarbeidets form og innhold utover de rent formelle
og organisatoriske endringene.
Gjennomføringen av en grundig og involverende strategiprosess, jf. sak 11/2020, skal sikre at
samarbeidets ambisjonsnivå og innhold er relevant og godt forankret i fylkeskommunene. På et mer
praktisk nivå bør representantskapet drøfte egen arbeidsform, for å sikre at representantskapets
møter blir en mest mulig interessant og nyttig møtearena.
Praksis for kontaktutvalget de siste årene har vært tre årlige møter, hvorav et møte har vært et lunsjtil-lunsj møte med utvidet faglig program (bedriftsbesøk, seminar o.l.). Stedet for det utvidede møtet
har rotert mellom fylkeskommunene.
Sekretariatet har utformet en del spørsmål representantskapet kan bruke for å diskutere egen
arbeidsform. Dette må ikke nødvendigvis være en diskusjon som avsluttes på representantskapets
første møte, og det kan være naturlig å drøfte dette nærmere på et senere møte i
representantskapet.
Spørsmålene om innhold og arbeidsform i representantskapets møter må også ses i sammenheng
med utformingen av mandat til fagpolitiske utvalg og administrativt utvalg i hhv. sak 5/2020 og sak
7/2020.
Tidligere har de fagpolitiske utvalgene hatt ganske begrenset autonomi. Dette har medført at mange
saker på utvalgenes fagområder har krevd godkjenning av kontaktutvalget. I enkelte tilfeller har
kontaktutvalget gitt utvidet fullmakt til et fagpolitisk utvalg, f.eks. i forbindelse med utarbeidelsen av
innspill om InterCity til NTP-prosessen.
I sekretariatets forslag til mandat for fagpolitiske utvalg i sak 05/2020 foreslås det at de fagpolitiske
utvalgene får større autonomi, bl.a. i det interessepolitiske arbeidet. Dette er foreslått for å begrense
antall saker hvor representantskapet blir et "stemplingsorgan" for de fagpolitiske utvalgene. Dermed
kan representantskapets saksmengde begrenses, og det frigjøres mer tid til andre saker
representantskapet eventuelt ønsker å diskutere.

Aktuelle spørsmål til diskusjon
•

I hvor stor grad skal møtene:
o være et politisk verksted og et forum for dialog mellom fylkeskommunene?
o være et forum for interessepolitisk arbeid?
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o

ha deltakelse fra eksterne aktører?

•

Hvordan ønsker representantskapet å operasjonalisere ungdomsmedvirkningen i
Østlandssamarbeidet og kontakten mellom representantskapet og Østsam Ung?

•

Hvilken saksflyt ønsker representantskapet med underliggende politiske og administrative
organer? Her kan det være relevant å vurdere:
o hvor stor autonomi de fagpolitiske utvalgene skal ha på eget fagområde?
o i hvilket format og omfang skal representantskapet behandle rene orienteringssaker
fra underliggende organer; kontinuerlig eller med årlige statusrapporter på hvert
fagområde?
o i hvilket omfang saker fra fagpolitiske utvalg skal behandles av
administrasjonsutvalget før de forelegges representantskapet?

•

Hvilken møteform er ønskelig? Her kan det være relevant å vurdere:
o hvor ofte representantskapet bør møtes?
o hvor lange representantskapets møter bør være?
o om representantskapets møter hovedsakelig bør arrangeres innenfor regulær
arbeidstid eller arrangeres om ettermiddagen med muligheter for å utvikle det
kollegiale fellesskapet i mer uformelle rammer?
o hvordan møtene bør fordeles geografisk, baser på to ulike hensyn:
▪ Oslo som et geografisk knutepunkt.
▪ Østlandssamarbeidet som et politisk organ for hele landsdelen.

•

Hvordan er det ønskelig at sakspapirene formidles til representantskapet:
o Som et integrert sakskart med både saksfremstillinger og vedlegg.
o Som et separert sakskart med kun saksfremstillinger og nummererte vedlegg som
separate filer

Oslo, 17. januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen, Ann-Irene Sæternes, Morten Stemre og Lars Godbolt.

Vedlegg
Ingen vedlegg
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04/2020 Europapolitisk arbeid i Østlandssamarbeidet
Innstilling
Representantskapet beslutter at det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet skal
gjennomføres ut ifra modell …

Saksredegjørelse
I forbindelse med regionreformen har Østlandssamarbeidet (ØS) vært gjenstand for en gjennomgang
og vurdering av oppgaver og organisering av samarbeidet etter 1. januar 2020. I kontaktutvalgets
møte 7. juni 2019 ble det fattet vedtak vedrørende både innhold, rammer og organisering av ØS fra
2020 – herunder det internasjonale arbeidet.
Som en del av vedtaket i sak 13/19 ble det bl.a. besluttet at
" … Europapolitisk arbeid skal være en integrert del av det interessepolitiske arbeidet i
Østlandssamarbeidet – og den politiske organisering av arbeidet vurderes nærmere …"
… og i tilknytning til sak 15/19 ble det besluttet å nedsette en politisk arbeidsgruppe for å se
nærmere på hvordan det europapolitiske samarbeidet i Østlandssamarbeidet skal videreføres etter
1. januar 2020. Gruppa har hatt følgende sammensetning:
a. Viken: Lars Salvesen
b. Oslo: Marte Ingul (Runar K. Nygård)
c. Innlandet: Per Gunnar Sveen
d. Vestfold og Telemark: Gunn Marit Helgesen
Det ble lagt til grunn at den politiske arbeidsgruppa skulle legger frem sitt forslag slik at dette kunne
behandles på møte i kontaktutvalget 31. oktober 2019.
Forslaget fra den politiske arbeidsgruppen inneholdt to alternative modeller:
a. Et europapolitisk utvalg
b. Et Europaforum for fylkeskommunene på Østlandet
De to modellene er beskrevet mer utfyllende i vedlegget. På kontaktutvalgets møte 31. oktober 2019
ble de to modellene drøftet i KU-sak 30/2019. Utvalget besluttet at det var mest hensiktsmessig om
det nye representantskapet selv kunne velge mellom de to modellene, uten noe tilrådning fra det
utgående kontaktutvalget.
Oslo, 17. januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Ann-Irene Sæternes.

Vedlegg
Vedlegg 1 Europapolitisk samarbeid og Østlandssamarbeidet fra 2020
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05/2020 Etablering av fagpolitiske utvalg
Innstilling
1. Representantskapet etablerer fagpolitisk utvalg for samferdsel.
2. Representantskapet etablerer fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse.
3. Representantskapet godkjenner forslaget til felles mandat for de fagpolitiske utvalgene.

Saksredegjørelse
Jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd kan representantskapet etablere politiske og administrative
grupper og fastsette instruks for disse. Deltakelse i utvalg og grupper er frivillig for
fylkeskommunene.
Kontaktutvalget har ved flere anledninger i 2018 og 2019 diskutert Østlandssamarbeidet etter
regionreformen. Den 8. juni 2018 nedsatte kontaktutvalget en politisk arbeidsgruppe med
representanter fra de fire nye fylkeskommunene for å vurdere innhold og organisering av
Østlandssamarbeidet i fremtiden. Arbeidsgruppens rapport ble behandlet av kontaktutvalget 8. mars
2019.
På kontaktutvalgets møte 7. juni 2019 ble det fattet vedtak om at Østlandssamarbeidet skulle ha ett
fagpolitisk utvalg for samferdsel og ett fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse. De nye fylkene
og Oslo kommune ble i november 2019 anmodet om å utpeke representanter til de nye fagpolitiske
utvalgene.

Fagpolitisk utvalg for samferdsel
Til dette fagpolitiske utvalget er følgende personer så langt utpekt:
Medlem
Viken
Oslo
Vestfold og
Telemark
Innlandet

Posisjon
Sekretariatet har ikke mottatt noen
informasjon.
Daniel Rees (MDG)
Vara: Morten Nordskag (MDG)
Arve Høiberg (AP)
Vara: Tone B. Hansen (AP)
Stein Tronsmoen (Sp)
Vara: Sjur Strand (Ap)

Opposisjon
Sekretariatet har ikke mottatt noen
informasjon.

Knut Anvik (Frp)
Vara: Kåre Pettersen (V)
Suhur Lorch-Falck (MDG)
Vara: Mai Bakken (SV)

Formell behandling og vedtak om oppnevning av Oslo kommune sine representanter gjøres først 23.
januar 2020.
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Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse
Til dette fagpolitiske utvalget er følgende personer så langt utpekt:
Medlem
Viken
Oslo

Vestfold og
Telemark

Innlandet

Posisjon
Sekretariatet har ikke mottatt noen
informasjon.
Victoria Marie Evensen (AP)
Vara: Vegar Andersen (AP)
Inge Marte Thorkildsen (SV)
Vara: Tarjei Helland (SV)
Truls Vasvik (AP)
Vara irene B. Haukedal (AP)
Mette Kalve (AP)
Vara: Grete Wold (SV)
Per-Gunnar Sveen (AP)
Vara: Olav Røssum (SP)
Mari Gjestvang (SP)
Vara: Even Eriksen (AP)

Opposisjon
Sekretariatet har ikke mottatt noen
informasjon.

Jan Birger Løken (H)
Vara: Lasse Berntzen (H)
Ellen Eriksen (FrP)
Vara: Harald Konck (FrP)
Bjørnar Tollan Jordet (SV)
Vara: Sindre Sørhus (R)
Wenche Haug Almestrand (FrP)
Vara: Svein Håvar Korshavn (H)

Formell behandling og vedtak om oppnevning av Oslo kommune sine representanter gjøres først 23.
januar 2020.

Europapolitisk utvalg
Vedtaket i sak 05/2020 om europapolitisk samarbeid i Østlandssamarbeidet vil påvirke vedtaket i
denne saken. Dersom representantskapet velger modellen med et europapolitisk utvalg vil
etableringen av et slikt utvalg også måtte vedtas i denne saken, og vil dermed være omfattet av det
felles mandatet for fagpolitiske utvalg.

Mandat
Forslaget til mandat (se separat vedlegg) for de fagpolitiske utvalgene bygger videre på det tidligere
mandatet for fagpolitiske utvalg i Østlandssamarbeidet. Den viktigste endringer er at forslaget til nytt
mandat gir de fagpolitiske utvalgene større autonomi, f.eks. i det interessepolitiske arbeidet.
Sekretariatet foreslår dette for å begrense antall saker fra de fagpolitiske utvalgene som må
forankres i representantskapet. Dette vil kunne begrense representantskapets funksjon som
"stemplingsorgan" for arbeidet i de fagpolitiske utvalgene. Mandatsforslaget er likevel fremdeles
tydelig på at prosjekter som krever vesentlig økt ressurstilgang fra fylkeskommunene må forankres i
representantskapet, og de fagpolitiske utvalgenes rapporteringsplikt ovenfor representantskapet.
Utformingen av mandatet for de fagpolitiske utvalgene må ses i sammenheng med diskusjonene
under sak 04/2020 om representantskapets egen arbeidsform.
Kontaktutvalget vedtok i sak 26/2019 den 7. juni 2019 at kontaktutvalgets leder gis fullmakt til å lede
arbeidet med å utarbeide en samlet innstilling til ny ledelse i Østlandssamarbeidets politiske organer
for perioden 2019-2023.
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Etter diskusjoner og innspill fra Viken og Oslo, og etter nærmere avtale med kontaktutvalgets
avtroppende leder Roger Ryberg, foreslår sekretariatet at de fagpolitiske utvalgene konstituerer seg
selv, jf. forslaget til felles mandat.

Oslo, 17. januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen, Ann-Irene Sæternes og Morten Stemre.

Vedlegg
Vedlegg 1 Mandat for fagpolitiske utvalg
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06/2020 Oppnevning av representanter til europeiske nettverk og samarbeidsfora
Innstilling
1. Som Østlandssamarbeidets styremedlem og vara medlem i BSSSC (Baltic Sea States
Subregional Co-operation) velges
Styremedlem: …............
Vara: ………………

2. Som Østlandssamarbeidets observatør til STRING Political Forum med vara velges
Styremedlem: ……………….
Vara: ………………….

3. Som Østlandssamarbeidets medlemmer i politisk styringsgruppe for Scandria Alliance velges
Styremedlem: ……………….
Vara: …………………

Saksredegjørelse
Østlandssamarbeidet har i sin europapolitiske strategi (2017 - 2021) som målsetting å bidra til økt
regional medvirkning og innflytelse i europapolitikken – bl.a. gjennom politikkovervåking og
påvirkning innenfor viktige områder av betydning for det regionale nivået.
Europapolitisk interessearbeid er ressurskrevende, og det kan være en utfordring for den enkelte
fylkeskommune å avsette tilstrekkelig ressurser og kompetanse til arbeidet. Gjennom
Østlandssamarbeidet styrkes fylkeskommunenes europapolitiske arbeid ved at man utveksler
informasjon og kunnskap, samkjører den kompetansen og de ressursene som er tilgjengelige, deler
på oppgavene og utnytter de nettverk som finnes blant fylkeskommuner og kommuner.
Østlandssamarbeidet har i forrige fylkestingsperiode vært representert slik i de ulike utvalgene:
•

•

•

Styremedlem og varamedlem i BSSSC (Roger Ryberg og Lars Salvesen. Da Ryberg ble valgt
som formann i BSSSC rykket Salvesen opp som fast medlem og Siv Jacobsen ble valgt som
vara)
Observatør i den politiske kommisjonen i STRING-samarbeidet (Anette Solli og vara Siv
Jacobsen. Etter at Østfold og Akershus gikk inn som faste medlemmer i STRING, ble Per
Gunnar Sveen og Kåre Pettersen utpekt som hhv. nytt medlem og vararepresentant)
Medlem og vara til møter i politiske organer i Scandria Alliance (Anette Solli og Siv Jacobsen)

Det er nedenfor gitt en kort beskrivelse av disse organisasjonene/nettverkene:
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Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC)
BSSSC er en åpen politisk nettverksorganisasjon – uten medlemskontingent - for alle regioner (fylker,
amt, län, delstater, regioner) i de 10 landene rundt Østersjøen. Det vil si regionale myndigheter i
Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Russland og Tyskland. Som en åpen
nettverksorganisasjon utgjør BSSSC en viktig plattform for nært samarbeid med regioner og aktører
samt andre organisasjoner, nettverk og programmer i Østersjøen. Østlandssamarbeidet har vært
plattform for BSSSC siden 1998. www.bsssc.com
Østersjøsamarbeidet har vært og er en viktig del av Østlandssamarbeidets (ØS) europapolitiske
arbeid og ØS har i perioden 2017 – 2019 hatt formannskapet i BSSSC v/Roger Ryberg. Sekretariatet
har vært knyttet til ØS sekretariat. For å legge til rette for gode overganger og bistå nytt formannskap
i Polen - bør ØS i 2020 fortsatt være en del av BSSSC. Det er også gode muligheter for å kapitalisere
på formannskapsperioden i årene framover. ØS er også nasjonalt kontaktpunkt for Interreg
Østersjøprogrammet og medlem av referansegruppa for Østersjøstrategiens samarbeid med
naboland (HA Neighbours). BSSSC utgjør en plattform for samarbeid med Schleswig-Holstein og
Brandenburg i Tyskland.
BSSSC har et styre med to representanter fra hver av de ti landene – totalt 20 personer. De norske
plassene er delt mellom Østlandssamarbeidet og Agderfylkene. Oppnevning og deltakelse bygger på
nasjonale plattformer – som ØS for vår del. Adm. støtte og dekning av utgifter knyttes til ØS sitt
europapolitiske arbeid.
STRING samarbeidet
STRING er et grenseoverskridende politisk samarbeid i den sør-vestlige delen av Østersjøen og består
av regionene: Viken og Oslo (Norge), Region Västre Götaland, Region Halland og Region Skåne
(Sverige), Region Hovedstaden og Region Sjælland (Danmark), delstatene Schleswig-Holstein og
Hamburg (Tyskland). STRING-samarbeidet har stort fokus på etableringen av en fast forbindelse
mellom Danmark og Tyskland – Fehmer Belt Link - men er i tillegg organisert rundt fem nøkkeltema;
infrastruktur, turisme og kultur, forskning og utvikling, grønn vekst og grensekryssende barrierer.
https://stringnetwork.org/
STRING samarbeidets visjon er å skape en mega-region på tvers av landegrenser. Man jobber for å bli
en globalt anerkjent grønn investerings-hub som leder an i utbygging av infrastruktur som møter
klimaendringene og skaper gode levevilkår i regionen. Samarbeidet har bygget opp en permanent
organisasjon med et politisk forum som møtes to ganger i året. Østlandssamarbeidet har vært
observatør i STRING siden 2013.
Scandria Alliance
Scandria Alliance er et interregionalt politisk samarbeid som bygger på Interreg Østersjøprosjektet
Scandria2Act der Østlandssamarbeidet har deltatt aktivt i perioden 2015-2018. Viken har i prosjektet
hatt sin selvstendige deltagelse og ledet en arbeidsgruppe innenfor området grønn mobilitet og clean
fuel.
Som en videreføring av interregprosjeket ble Scandria Alliance etablert i 2018. Beslutningen om at
Østlandssamarbeidet skulle delta i alliansen - på vegne av Vestfold og Telemark, Innlandet, Viken og
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Oslo - ble behandlet og godkjent i kontaktutvalgets juni-møte i 2018. Scandria Alliance består nå av
fem regioner i Norge, Sverige, Finland og Tyskland samt Turku by/region i Finland. Flere regioner vil
trolig slutte seg til alliansen de nærmeste årene. Sekretariatet for Scandria Alliance ivaretas for tiden
av regionsamarbeidet Berlin- Brandenburg, Tyskland. For nærmere informasjon om alliansen, se
https://www.scandria-corridor.eu/index.php/en/alliance
Sekretariatsleder representerer Østlandssamarbeidet i prosjektets styringsgruppe som har sitt første
møte i Berlin 20. januar 2020
I alliansen vil man de neste årene fokusere spesielt på:
•
•
•

grenseoverskridende infrastruktur mellom landene
grønn mobilitet/rent drivstoff
multimodal transport og digitalisering

Innenfor hvert av disse fagområdene vil det være aktuelt å lage utredninger, gjennomføre workshops
og å avholde konferanser slik at man får utvekslet erfaringer og identifisert best practice mellom
landene og regionene langs korridoren.
Tre underliggende arbeidsgrupper vil derfor nå bli etablert og det er naturlig at fagpersoner fra
fylkeskommunene deltar i disse gruppene. For å få mest mulig ut av samarbeidet gjennom Scandria
Alliance er det ønskelig med bred deltagelse i faggruppene.
Østlandssamarbeidets politiske representasjon i Scandria Alliance bestemmes av representantskapet.
Sekretariatets vurdering
Østlandssamarbeidet vil i løpet av 2020 drøfte sin videre strategi, herunder fastsette fremtidige
innsatsområder i det europapolitiske arbeidet. Deltagelse i europeiske samarbeidsorganisasjoner vil
inngå i denne vurderingen.
For å sikre kontinuitet vil det være naturlig at Østlandssamarbeidet er representert politisk i STRING,
BSSSC og Scandria Alliance videre fremover og at representantskapet nå oppnevner medlemmer til
disse organisasjonene/nettverkene.
Når det gjelder BSSSC – der man har hatt norsk formannskap frem til 31. desember 2019 – vil det
være spesielt viktig å sikre kontinuitet og at Østlandssamarbeidet er representert politisk på det
neste styremøtet som er 18. og 19. februar i Gdansk.
Neste møte i STRING sitt politiske forum i Paris den 28. februar 2020. Dato for neste politiske møte i
Scandria Alliance er ikke bestemt.
Oslo, 17. januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Ann-Irene Sæternes.

Vedlegg
Ingen vedlegg
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07/2020 Etablering av administrasjonsutvalget
Innstilling
1. Representantskapet etablerer administrasjonsutvalget som øverste administrative enhet for
Østlandssamarbeidet.
2. Representantskapet godkjenner forslaget til mandat for administrasjonsutvalget.

Saksredegjørelse
Jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd kan representantskapet etablere politiske og administrative
grupper og fastsette instruks for disse. Deltakelse i utvalg og grupper er frivillig for
fylkeskommunene.
Rådmannsutvalget har hatt en viktig funksjon i Østlandssamarbeidet siden det ble etablert. Utvalget
har sørget for god administrativ forankring i fylkeskommunene, god informasjonsflyt og
kvalitetssikring av saker før behandling i kontaktutvalget. Det har vært et tydelig ønske fra
fylkeskommunene å videreføre rådmannsutvalgets funksjon i Østlandssamarbeidet som
interkommunalt politisk råd.
I og med at to av fire deltakere i Østlandssamarbeidet har parlamentarisk styringsmodell, i tillegg til
at rådmannstittelen i flere tilfeller erstattes av en kjønnsnøytral tittel, er det ikke hensiktsmessig å
videreføre benevnelsen 'rådmannsutvalg'. Derfor brukes benevnelsen 'administrasjonsutvalg'.
Forslaget til mandat for administrasjonsutvalget bygger i stor grad videre på hvordan
rådmannsutvalget har fungert. Utvalget vil kunne avgi egen innstilling i saker fra sekretariatet og avgi
merknader til innstillinger fra politiske organer (hovedsakelig fagpolitiske utvalg).
Administrasjonsutvalget kan be sekretariatet forberede saker for representantskapet, men har ingen
instruksjonsmyndighet ovenfor sekretariatet utover dette.
I tillegg gis administrasjonsutvalget retten til å etablere andre administrative grupper. Dette vil
inkludere administrative grupper som speiler de fagpolitiske utvalgene og faste faggrupper, samt
eventuelle ad-hoc grupper. Sekretariatet vurderer det som mest hensiktsmessig at beslutninger om
administrative grupper er forankret i det øverste administrative organet i Østlandssamarbeidet og
ikke et politisk organ.
Medlemmene av rådmannsutvalget var også ordinære medlemmer av kontaktutvalget. Denne
modellen er ikke videreført, i og med at representantskapet skal være et rent politisk organ.
Mandatforslaget legger derfor opp til at representantene i administrasjonsutvalget har møte- og
talerett i representantskapets møter.
Oslo, 17. januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Morten Stemre.

Vedlegg
Vedlegg 1 Mandat for administrasjonsutvalget
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08/2020 Handlingsplan 2020
Innstilling
1. Representantskapet godkjenner handlingsplan for 2020

Saksredegjørelse
For sekretariatet har det vært viktig med en viss grad av forutsigbarhet for aktivitetene i 2020.
Rammene for handlingsplan og budsjett for 2020 ble derfor drøftet allerede på KU-møtet i juni.
Kontaktutvalget drøftet og avklarte bl.a. følgende punkter som har vært relevante for utarbeidelsen
av forslaget til handlingsplan:
•
•
•
•
•
•

Samferdsel og næring skal være politiske hovedfokusområder.
Det europapolitiske arbeidet skal være en integrert del av Østlandssamarbeidets virksomhet.
Klima og miljø skal være en integrert del av Østlandssamarbeidets virksomhet.
Fokuset på ungdom skal være en integrert del av Østlandssamarbeidets virksomhet gjennom
at ØstamUng videreføres som et felles politisk ungdomsnettverk.
Dagens organisering av Østlandssutstillingens videreføres for å sikre kontinuitet, men skal
drøftes nærmere i løpet av 2020.
Østlandssamarbeidet skal ha årlige handlingsplaner i stedet for 2-årige som har vært praksis
tidligere.

Forslaget til handlingsplan (se separat vedlegg) viser at 2020 blir et år i overgangen mellom ny og
gammel tid.
Selv om 2020 blir et overgangsår vil det være viktig å sikre kontinuitet i Østlandssamarbeidets arbeid.
Aktivitetene i den foreløpige handlingsplanen for 2020 bygger derfor på eksisterende strategiplan og
europapolitisk strategi (som løper ut 2020) og mange av aktivitetene fra i 2019 vil derfor videreføres
ved inngangen til 2020. Det kan være aktuelt å justere/revidere handlingsplanen i juni 2020 basert på
innspillene fra dialogmøter med representanter fra Oslo kommune og de nye fylkeskommunene,
samt innspill fra de nye fagpolitiske utvalgene og de administrative gruppene.
Forslaget til handlingsplan må også ses i sammenheng med rammebudsjett-forslaget som
kontaktutvalget sluttet seg til i KU-sak 34/2019, jf. RS-sak 9/2020 for utfyllende informasjon.
Oslo, 17. januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen, Ann-Irene Sæternes, Morten Stemre og Lars Godbolt.

Vedlegg
Vedlegg 1 Forslag til handlingsplan 2020
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9/2020 Budsjett 2020
Innstilling
Representantskapet slutter seg til kontaktutvalgets vedtak i sak 34/2019 fra møtet 31. oktober om
rammebudsjettet for 2020.

Saksredegjørelse
Østlandssamarbeidets budsjett er basert på at fylkeskommunene i fellesskap dekker kostnadene til
sekretariatet og til vedtatte felles aktiviteter/prosjekter. Nye prosjekter eller prosjekter hvor bare
noen av fylkeskommunene deltar, forutsettes å få egen finansiering.
På møtet i kontaktutvalget 31. oktober 2019 ble det fattet følgende vedtak i sak 34/2019:
1. Kontaktutvalget ber om at det gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2020-budsjettet
til dekning av felles basisvirksomhet innen Østlandssamarbeidet:
a.
b.
c.
d.

Oslo kommune: 650.000 kr
Viken Fylkeskommune: 1.950.000 kr
Innlandet fylkeskommune: 1.300.000 kr
Telemark og Vestfold fylkeskommune: 1.300.000

2. Kontaktutvalget ber om at det gjøres følgende avsetninger til finansiering av
Østlandsutstillingen på 2020-budsjettet:
a.
b.
c.
d.

Oslo kommune: 195.000 kr
Viken Fylkeskommune: 585.000 kr
Innlandet fylkeskommune: 390.000 kr
Vestfold og Telemark fylkeskommune: 195.000 kr

3. Tiltak/prosjekter ut over det som ligger i basisfinansieringen, eller hvor ikke alle
fylkeskommunene deltar, forutsettes realisert ved bidrag fra de deltakende fylkeskommuner
og/eller gjennom ekstern finansiering.
4. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse med
aktivitetene i Østlandssamarbeidet.
5. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av ekstern bistand til
gjennomføring av handlingsprogrammet – innenfor vedtatt budsjettramme.
6. Kontaktutvalget presiserer at pkt. 1-5 ovenfor er å betrakte som intensjonsvedtak. Endelig
vedtak gjøres av representantskapet på konstituerende møte.
På bakgrunn av punkt 6. i kontaktutvalgets vedtak forelegges forslaget til rammebudsjett for
representantskapet med innstilling om at representantskapet slutter seg til kontaktutvalgets vedtak.
Sekretariatet viser til fylkeskommunenes egen behandling av budsjettene for 2020 på møtene i
fylkestingene og Oslo bystyre i desember 2019.
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Oslo, 17. Januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen, Ann-Irene Sæternes, Morten Stemre og Lars Godbolt.

Vedlegg
Vedlegg 1 Forslag til budsjett 2020
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10/2020 Strategiprosess
Innstilling
Representantskapet godkjenner forslaget til strategiprosess.

Saksredegjørelse
Det ble i utgangspunktet lagt opp til en strategiprosess der utgående kontaktutvalg på møte i oktober
2019 skulle vedta ny strategi for Østlandssamarbeidet.
I møter med administrative representanter fra fylkeskommunene har sekretariatet fått tydelige
signaler om at fylkeskommunene i 2019 i stor grad vil ha fokus på interne forhold knyttet til
regionreformen og at det kan være for tidlig å trekke endelige konklusjoner om hvordan
fylkeskommunene skal samarbeide på landsdelsnivå. Det har også blitt pekt på behovet for sterkere
medvirkning fra fylkeskommunene i strategiprosessen.
På møte i kontaktutvalget i oktober 2019 ble det i KU-sak 35/19 ble strategiprosessen drøftet og
følgende føringer ble gitt:
1. Kontaktutvalget ser det som viktig at de nye fylkeskommunene og Oslo kommune trekkes
aktivt inn i arbeidet med rulleringen av Østlandssamarbeidets nye strategiplan.
2. Kontaktutvalget slutter seg til hovedtrekkene i den fremlagte prosessplanen og legger til
grunn at endelig vedtak gjøres av representantskapet i forbindelse med konstitueringen tidlig
i 2020.
I eget vedlegg er forslag til strategiprosess beskrevet. Det fremgår av prosessplanen at det legges opp
til en prosess der fylkeskommunene trekkes aktivt inn i strategiarbeidet slik at den nye strategien får
en sterk og tydelig forankring her. Dette sikrer også at Østlandssamarbeidets strategi i størst mulig
grad blir knyttet opp til fylkeskommunenes arbeid med egne planstrategier og planarbeid.
Det foreslås at den nye strategiplanen skal gjelde for perioden 2021-2024. Dette betyr at nytt
representantskap (etter valget i 2023) vil ha ca. 1 år på seg til å revidere strategiplanen. Dette sikrer
kontinuitet, samtidig som nye politikere gis mulighet til å sette sitt eget fotavtrykk på fremtidige
strategidokumenter.
Oslo, 17. Januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Ann-Irene Sæternes.

Vedlegg
Vedlegg 1 forslag til strategiprosess
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11/2020 Ny visuell profil
Innstilling
Representantskapet velger alternativ … som utgangspunkt for ferdigstillingen av
Østlandssamarbeidets nye visuelle profil.

Saksredegjørelse
På møtet 7. juni 2019 besluttet kontaktutvalget at det skal utarbeides en ny visuell profil for
Østlandssamarbeidet, jf. sak 16/2019. Rådmannsutvalget fikk i oppdrag å utpeke en referansegruppe
med kommunikasjonsmedarbeidere fra fylkeskommunene til å bistå sekretariatet i arbeidet.
Bakgrunnen for utarbeidelsen av en ny visuell profil er at regionreformen nødvendiggjør en logoendring, samtidig som Østlandssamarbeidet ikke har hatt en helhetlig visuell profil på tvers av alle
kommunikasjonsflater tidligere.
Sekretariatet utarbeidet et utkast til oppdragsbeskrivelse som ble drøftet med referansegruppen.
Basert på innspillene til referansegruppa ferdigstilte sekretariatet en endelig oppdragsbeskrivelse.
Etter en anbudsrunde fikk designbyrået Krible AS fra Vinstra oppdraget med å utarbeide ny visuell
profil for Østlandssamarbeidet.
Profilen skal uttrykke hvordan de nye fylkeskommunene på Østlandet vil fremstå i fellesskap. Den
skal bestå av flere elementer, herunder fargepallett og typografi, mens den nye logoen vil være det
mest fremtredende elementet i den nye profilen. Derfor er det viktig at de nye fylkeskommunene
gjennom representantskapet er med på å bestemme innretningen på den nye profilen.
På møtet vil det presenteres et utkast til visuell profil med to hovedalternativer til ny logo:
a) En ny logo der fylkesvåpnene fra Vestfold og Telemark, Innlandet, Oslo og Viken
benyttes/inngår.
b) En nyutviklet logo for Østlandssamarbeidet.
På bakgrunn av representantskapets retningsvalg vil det utarbeides et endelig forslag til hele den nye
profilen, som vil forelegges representantskapets neste møte.

Oslo, 17. januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Morten Stemre.

Vedlegg
Ingen vedlegg
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12/2020 Orienteringssaker
Innstilling
Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Saksredegjørelse
Det vil på møtet bli gitt korte orienteringer fra sekretariatet om følgende tema:
a.
b.
c.
d.

NTP-arbeidet i Østlandssamarbeidet
InterCity og ny landingsside
Østlandskonferansen 2020
Samarbeid med Osloregionen og Osloregionens Europakontor
Oslo, 17. januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen

Vedlegg
Ingen vedlegg
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13/2020 Møteplan 2020
Innstilling
Representantskapet godkjenner forslag til møteplan for 2020.

Saksredegjørelse
Det har vært praksis at Østlandssamarbeidets øverste politiske organ har hatt tre møter i året.
Forslaget til møteplan er i samsvar med tidligere praksis, både med hensyn til antall møter og
møtetidspunkter.
Kontaktutvalget vedtok forslaget til møteplan for 2020 i sak 27/2019 på møte 7. juni 2019. Det er
likevel det nye representantskapet som må fatte endelig vedtak om antall møter og møtetidspunkter
for 2020. Endelig møteplan bør ses i sammenheng med diskusjonene i sak 03/2020 om
representantskapets arbeidsform.
Forslag til møteplan
•
•
•

Fredag 6. mars kl. 10:00-14:00
Fredag 5. juni kl. 10:00-14:00
Torsdag 5. og fredag 6. november (lunsj til lunsj)

Oslo, 17. Januar 2020
Jon Petter Arntzen, sekretariatsleder

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen.

Vedlegg
Ingen vedlegg
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