Sakskart til konstituerende møte i administrasjonsutvalget
Tid: Fredag 24. Januar 2020 kl. 12:30-13:30 (i forlengelsen av representantskapets møte)
Sted: Oslo Rådhus. Møtet avholdes i Glassburet som ligger rett ved siden av byrådslederens
møterom.
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01/2020 Godkjenning av innkalling
Innstilling
Administrasjonsutvalget godkjenner innkallingen.

Saksredegjørelse
Sekretariatet har sett det som ønskelig at nytt administrasjonsutvalg konstitueres så raskt som mulig
og at møtet gjennomføres i etterkant av konstituerende møte i nytt representantskap 24. Januar
2020.

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen

Vedlegg
Ingen vedlegg

02/2020 Konstituering med valg av leder og nestleder
Innstilling
1. Administrasjonsutvalget tar mandatet til orientering.
2. Administrasjonsutvalget velger følgende medlemmer til leder og nestleder for perioden
2020-2021:
a. … velges til leder av administrasjonsutvalget
b. … velges til nestleder av administrasjonsutvalget

Saksredegjørelse
Etableringen av administrasjonsutvalget formaliseres gjennom vedtak på representantskapets
konstituerende møte 24. januar i RS-sak 07/20. Representantskapet vedtar også
administrasjonsutvalgets mandat.
Mandatforslaget som er forelagt representantskapet viderefører i stor grad etablert praksis i
Østlandssamarbeidet. Administrasjonsutvalget vil kunne avgi egen innstilling i saker til
representantskapet som ikke har innstillinger fra fagpolitiske utvalg, samt avgi merknader til
innstillinger fra fagpolitiske utvalg.
I og med at administrasjonsutvalgets medlemmer ikke lenger er medlemmer i representantskapet gir
mandatet også møte- og talerett ved representantskapets møter.
Administrasjonsutvalget har også myndighet til å etablere andre administrative grupper, jf. AU-sak
03/2020.
Administrasjonsutvalgets rolle ovenfor sekretariatet er at utvalget kan be sekretariatet forberede og
legge frem saker for repsentantskapet.
Mandatforslaget sier også at administrasjonsutvalget konstituerer seg selv. Praksis har vært å velge
en leder og nestleder for hele perioden, men under rådmannsutvalgets diskusjoner i 2019 ble det
fremmet forslag om hyppigere rotasjon på ledervervet. På bakgrunn av dette foreslår sekretariatet at
administrasjonsutvalget i første omgang velger leder og nestleder for perioden 2020-2021.

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Morten Stemre

Vedlegg
Vedlegg 1: mandat for administrasjonsutvalget

03/2020 Etablering av administrative grupper
Innstilling
1.
2.
3.
4.

Administrasjonsutvalget etablerer administrativ samferdselsgruppe.
Administrasjonsutvalget etablerer administrativ gruppe for næring og kompetanse.
Administrasjonsutvalget etablerer internasjonal administrativ gruppe.
Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til felles mandat for administrative grupper

Saksredegjørelse
Det har vært etablert praksis i Østlandssamarbeidet at fagpolitiske utvalg støttes av administrative
grupper som speiler de fagpolitiske utvalgene. Denne praksisen foreslås videreført.
Etableringen av de fagpolitiske utvalgene formaliseres av representantskapet på møtet 24. januar.
Det blir ventelig minimum to fagpolitiske utvalg, samferdsel og næring og kompetanse.
Representantskapet vil beslutte hvilken arbeidsform det europapolitiske arbeidet i
Østlandssamarbeidet skal ha. Uavhengig av hvilken av de to modellene som velges vil det være
relevant å ha en internasjonal administrativ gruppe som støtter det politiske samarbeidet.
Derfor foreslår sekretariatet at administrasjonsutvalget etablerer tre administrative grupper:
•
•
•

Administrativ samferdselsgruppe
Administrativ gruppe for næring og kompetanse
Internasjonal administrativ gruppe

Sekretariatet ber om at fylkeskommunene melder inn sine medlemmer i administrative grupper så
raskt så mulig og senest innen 31. januar 2020 for at de administrative gruppene skal kunne bli
operative hurtigst mulig.
Forslaget til mandat for de administrative gruppene viderefører i stor grad dagens praksis og må ses i
sammenheng med mandatet til administrasjonsutvalget.
Mandatet gir fylkeskommunene stor fleksibilitet med hensyn til deltakelse, og hvor vidt de ønsker et
eller flere medlemmer avhengig av fagområde og egen organisering. Medlemmene har møte- og
talerett i møtene i fagpolitisk utvalg.
De administrative gruppene skal i utgangspunktet behandle saker før de behandles i fagpolitisk
utvalg. Gruppene kan avgi egen innstilling og kan be sekretariatet forelegge saker for fagpolitisk
utvalg.
Den største endringen er at mandatet foreslår at de administrative gruppene skal ha myndighet til å
etablere egne faggrupper uten at beslutningen formelt må forankres i administrasjonsutvalget.

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

Vedlegg
Vedlegg 1: forslag til mandat for administrative grupper

04/2020 Oppnevning av representanter til faggruppene i Scandria Alliance
Innstilling
Administrasjonsutvalget gir sekretariatsleder fullmakt til å koordinere den norske deltagelsen i
alliansens faggrupper.

Saksredegjørelse
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
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
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
Østlandssamarbeidets politiske representasjon i Scandria Alliance avklares og bestemmes på
representantskapets møte i RS-sak 06/20. 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. Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommune har
allerede utpekt medlemmer for å delta i disse faggruppene:
•
•
•

Stig Hvoslef (Viken) i faggruppen Clean Fuel
Linda Caroline Ehnmark (Vestfold og Telemark) i faggruppen for Multimodality og
digitalisering
Rune Bakkevold (Viken) i faggruppen for grensekryssende infrastruktur

For å mest mulig ut av samarbeidet i Scandria Alliance er det ønskelig med bredere deltagelse i
faggruppene – også fra Innlandet fylkeskommune og Oslo kommune. Forslag til nye medlemmer i
arbeidsgruppene koordineres med sekretariatsleder.
Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Ann-Irene Sæternes.

Vedlegg
Ingen vedlegg

05/2020 Møteplan
Innstilling
Administrasjonsutvalget godkjenner forslaget til møteplan.
•
•
•

Fredag 14. februar kl. 10:00-12:00
Fredag 15. mai kl. 10.00-12:00
Fredag 16. oktober kl. 10:00-12:00

Saksredegjørelse
Praksis i rådmannsutvalget har vært å gjennomføre møter i forkant av kontaktutvalgets møter.
Sekretariatet foreslår at denne praksisen videreføres.
Representantskapets tentative møteplan for 2020 – og som drøftes på RS-møte i forkant av AUmøtet er:
•
•
•

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)

Gitt at representantskapets møteplan vedtas som foreslått, foreslås følgende møteplan for
administrasjonsutvalget i 2020:
•
•
•

Fredag 14. februar kl. 10:00-12:00
Fredag 15. mai kl. 10.00-12:00
Fredag 16. oktober kl. 10:00-12:00

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Morten Stemre

Vedlegg
Ingen vedlegg

