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06/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar 2020
Forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen.

Saksredegjørelse
Utkast til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 24. januar. Sekretariatet har ikke mottatt noen
merknader til utkastet.

Saksbehandler: Morten Stemre

Vedlegg
Protokollutkast
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07/2020 Orienteringssaker
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.
2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en orienteringssak om landingssiden og
dialogmøtene med fylkeskommunene til representantskapets møte 6. mars.

Saksredegjørelse
Under møtet vil sekretariatet gi en muntlig orientering om følgende saker:
•
•
•

Nye administrative systemer i overgangen fra Akershus til Viken.
Landingsside for InterCity.
Dialogmøter med fylkeskommunene.

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen

Vedlegg
Ingen vedlegg
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08/2020 Status fagpolitiske utvalg
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om opprettelsen av fagpolitiske utvalg til
orientering.
2. Sekretariatet bes utarbeide en oppdatert sak til representantskapsmøte basert på innspillene
fra administrasjonsutvalget.

Saksredegjørelse
I sak 05/2020 på møtet 24. januar etablerte representantskapet følgende fagpolitiske utvalg for
Østlandssamarbeidet:
•
•

Fagpolitisk utvalg for samferdsel
Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse

Følgende personer er blitt utpekt fra fylkeskommunene til de fagpolitiske utvalgene:
Fagpolitisk utvalg for samferdsel
Deltaker
Posisjon
Viken
?
Oslo
Daniel Rees (MDG)
Vara: Morten Nordskag (MDG)
Vestfold og
Arve Høiberg (AP)
Telemark
Vara: Tone B. Hansen (AP)
Innlandet
Stein Tronsmoen (Sp)
Vara: Sjur Strand (Ap)

Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse
Deltaker
Posisjon
Viken
?
Oslo
Victoria Marie Evensen (AP)
Vara: Vegar Andersen (AP)
Inge Marte Thorkildsen (SV)
Vara: Tarjei Helland (SV)
Vestfold og
Truls Vasvik (AP)
Telemark
Vara: Irene B. Haukedal (AP)
Mette Kalve (AP)
Vara: Grete Wold (SV)
Innlandet
Per-Gunnar Sveen (AP)
Vara: Olav Røssum (SP)
Mari Gjestvang (SP)
Vara: Even Eriksen (AP)

Opposisjon
?

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

Opposisjon
?

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)

I fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse kan det bli en skjev og ubalansert deltakelse hvis både
Oslo og Viken formelt oppnevner et eller to medlemmer, især hvis bare et medlem møter i praksis,
6

når både Innlandet og Vestfold og Telemark har utpekt 4 medlemmer til utvalget. Dette kan ha
betydning for om utvalget blir en velfungerende politisk møteplass eller ikke.
Det er ikke fastsatt regler for beslutningsdyktighet og stemmeflertall i de fagpolitiske utvalgene
gjennom det generelle mandatet. Bestemmelsene i samarbeidsavtalen tar utgangspunkt i et ønske
om at minst tre av fire fylkeskommuner skal være til stede for at representantskapet skal være
beslutningsdyktig. Det bør drøftes om det samme prinsippet skal gjelde for de fagpolitiske utvalgene.

Møteplan
På bakgrunn av fylkeskommunenes egen møtekalender og foreløpig møtekalender for
representantskapet har sekretariatet utarbeidet følgende forslag til tentativ møteplan for de
fagpolitiske utvalgene:
Fagpolitisk utvalg for samferdsel
•
•
•

Fredag 20. mars
Fredag 24. april
Fredag 9. oktober

Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse
•
•

Fredag 24. april
Fredag 11. september

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Morten Stemre

Vedlegg
Ingen vedlegg
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09/2020 Status administrative grupper
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om oppnevning av representanter til
administrative grupper til orientering.
2. Administrasjonsutvalget legger videre til grunn at nye faggrupper/arbeidsgrupper som
hovedregel først opprettes som permanente faggrupper etter at Østlandssamarbeidets nye
strategi er vedtatt.
3. Eksisterende faggrupper og adhoc-grupper kan videreføre sitt arbeid der dette er
hensiktsmessig og/eller nødvendig.

Saksredegjørelse
I sak 03/2020 på møtet 24. januar etablerte administrasjonsutvalget tre administrative grupper:
•
•
•

Administrativ samferdselsgruppe
Administrativ gruppe for næring og kompetanse
Internasjonal administrativ gruppe

Fylkeskommunene har utpekt følgende medlemmer til gruppene:
Administrativ samferdselsgruppe
•
•
•
•

Innlandet: Aud Riseng, Samferdselssjef Innlandet FK
Oslo: Terje Falch
Vestfold og Telemark: Siv Tørudbakken, Seksjonsleder for Strategi og utviking i
Samferdselssektoren
Viken: Anne Line Nydal Berglia

Administrativ gruppe for næring og kompetanse
•
•
•
•

Innlandet: Birgit Aasgaard Jenssen, næringssjef
Oslo: Avventer tilbakemelding på navn
Vestfold og Telemark: Tore Øystein Strømsodd, seksjonsleder næringsutvikling og
entreprenørskap
Viken: Øyvind Michelsen, avdelingsleder forskning, utvikling og innovasjon

Internasjonal administrativ gruppe
•
•
•
•

Innlandet: Erik Hagen.
Oslo: Bjarne Johannessen
Vestfold og Telemark: Anitra Fossum
Viken: Gørill Brodahl

I henhold til det nye mandatet for administrative grupper er det gruppene selv som etablerer
underliggende faggrupper. Sekretariatets vurdering i forbindelse med strategiprosessen har vært at
etableringen av nye faggrupper bør være en konsekvens av innholdet i den nye strategien. Dersom
det er ønskelig, kan det gjerne opprettes ad-hoc arbeidsgrupper før det.
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Inntil videre arbeider Østlandssamarbeidet etter nåværende strategi og gjeldende Europastrategi.
Derfor har sekretariatet tidligere fått støtte fra rådmannsutvalget for at eksisterende faggrupper kan
fungere inntil det fattes vedtak om noe annet, dersom fylkeskommunene gjennom faggruppene selv
synes det er hensiktsmessig. Sekretariatet foreslår at administrasjonsutvalget fatter et formelt vedtak
om dette prinsippet, slik at vedtaket kan videreformidles til de nye administrative gruppene ved
konstituering og sikre ensartet praksis på tvers av hele Østlandssamarbeidet.
På kompetanseområdet har fagskolegruppa og faggruppa for oppfølgingstjenesten tatt initiativ til
møter. På samferdselsområdet mener sekretariatet det er nødvendig å aktivere en NTP-gruppe så
hurtig som mulig for å arbeide med innspill til NTP.
Sekretariatet ser gjerne at administrasjonsutvalget drøfter rollen til administrativ gruppe for næring
og kompetanse ytterligere. Foreløpig ser det ut til at medlemmene i gruppa kommer fra
næringsområdet, uten faglig ansvar for kompetanseområdet. Samtidig vil det være
kompetansepolitiske saker som er aktuelle for fagpolitisk utvalg, hvor også politikere fra
kompetanseområdet deltar. Et eksempel kan være fagskolen. Fagskolegruppa har gjenopptatt
arbeidet og skal bl.a. diskutere behovet for revidering av felles fagskolestrategi m/ handlingsplan. En
annen sak kan være stortingsmeldingen Lære hele livet, som kommer i mars. Hvilken rolle tenker
administrasjonsutvalget at administrativ gruppe for næring og kompetanse skal ha i behandlingen av
saker som dette?

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

Vedlegg
Felles mandat for administrative grupper
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10/2020 Østlandsutstillingen og kulturgruppa
Forslag til innstilling
1. Representantskapet beslutter at Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk tiltak
i Østlandssamarbeidet i perioden 2020-2023.
2. Representantskapet går inn for å videreføre modellen med innkreving av fylkeskommunenes
andel til Østlandsutstillingen sammen med kontingentinnbetaling til Østlandssamarbeidet ut året
2023.
3. Fylkeskommunene bes avklare sitt forhold til Østlandsutstillingen, inkl. modell for finansiering,
innen utgangen av 2022
4. For blant annet å følge opp Østlandsutstillingen, ser representantskapet det som ønskelig at
Østlandssamarbeidets kulturgruppe videreføres.

Saksredegjørelse
Østlandsutstillingen og kulturgruppa
Østlandsutstillingen er en årlig, juryert landsdelsutstilling som inngår i et landsdekkende nettverk av
utstillinger. Utstillingen viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet, og arrangerer også
regelmessig seminarer og artist samtaler og formidler utstillingene til et stort publikum.
Utstillingen har vært fulgt opp fra Østlandssamarbeidets side via kulturgruppa, som har hatt ansvar
for å utforme felles tildelingsbrev samt ha løpende dialog og samtaler med styret og daglig leder i
Østlandsutstillingen. Østlandssamarbeidet har også bidratt med oppnevning av representanter fra
politisk eller adm. ledelse til åpningen av utstillingen på de ulike visningsstedene på Østlandet.
Kulturgruppa har også representert Østlandssamarbeidet i Østlandsutstillingen representantskap –
som er utstillingens øverste organ. Kulturgruppa har medlemmer fra alle de sju tidligere
fylkeskommunene og Oslo kommune.
Østlandsutstillingen markerte i 2019 sitt 40-års jubileum med utstillinger i alle de sju
fylkeskommunene.

Finansiering av Østlandsutstillingen
For å sikre en mer stabil og forutsigbar finansieringsmodell for Østlandsutstillingen ble det i 2008
vedtatt et prosjekt (for 2009 – 2011) der Østlandssamarbeidet krevde inn fylkenes finansiering til
utstillingen sammen med Østlandssamarbeidet sin årlige kontingent. I 2011 besluttet kontaktutvalget
å gjøre Østlandsutstillingen til et felles kulturpolitisk tiltak. Ordningen med innkreving av utstillingens
finansiering via Østlandssamarbeidet har siden vært en etablert praksis. Østlandssamarbeidet sender
beløpet videre til Østlandsutstillingen i en samlet pott. Ordningen krever lite ekstra ressurser fra
Østlandssamarbeidets sekretariat.
Østlandsutstillingen har vært finansiert av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark,
Oppland, Vestfold, Østfold og Oslo kommune gjennom Østlandssamarbeidet. Telemark har vært en
del av Sørlandsutstillingen. Østlandsutstillingen har sitt eget styre og representantskap. I 2020
finansieres utstillingen av Innlandet fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark
fylkeskommune og Oslo kommune.
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I forbindelse med regionreformen ble det besluttet at nåværende organisering og
finansieringsmodell skulle videreføres ut 2020 og at de nye fylkeskommunene og Oslo kommune i
løpet av året skulle avklare om de ønsket å videreføre modellen.

Veien videre etter regionreformen
I møte med kunstnerorganisasjonene på Østlandet, Østlandsutstillingens styre og representanter for
kulturseksjonene i fylkeskommunene i Oslo 27. januar 2020 ble det uttrykket sterk bekymring for den
usikkerheten som nå er rundt finansieringsmodellen for Østlandsutstillingen. En utstilling av denne
størrelse og format krever langsiktighet både mht. bestilling av lokaler for visning, planlegging av
utstillinger, mv. For kunstnerne er det viktig at utstillingen har en langsiktighet som bidrar til å skape
tillitt og ro samt grunnlag for deres kunstneriske arbeid.
De gamle fylkeskommunene hadde egne kulturplaner/kulturstrategier der utstillingen inngikk som et
innsatsområde. Disse planene er overført til de nye fylkeskommunene og ligger til grunn for det
kulturpolitiske arbeidet inntil nye planer/strategier er på plass og vedtatt. Ifølge kulturgruppas
medlemmer kan det ta noe tid før de får klargjort nye strategier og de oppfordrer derfor til at dagens
modell for finansiering av Østlandsutstillingen videreføres. Dette for å sikre langsiktighet og
forutsigbarhet for både utstillingen og kunstnere i de sju fylkeskommunene. Det vil også ta noe tid
før en får avklart hvordan nye Vestfold og Telemark vil forholde seg til nåværende medlemskap både
i Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen. En god overgangsordning vil uansett bli lagt til grunn fra
den nye fylkeskommunens side.
Samarbeidet med Schleswig Holstein
I 2005 ble Østlandsutstillingen trukket inn i Østlandsfylkenes samarbeid med delstaten SchleswigHolstein og utstillingen ble vist i Kiel høsten 2005, som en del av markeringen av 10-års partnerskap.
Siden dette har Østlandsutstillingen hatt en sentral rolle i partnerskapets kultursamarbeid. Samme
året i desember ble det for første gang tatt til orde i kontaktutvalget for en felles holdning til
Østlandsutstillingen fra fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet. Samarbeid på kulturområdet har
vært en bærebjelke i partnerskapet med Schleswig-Holstein de senere årene og kulturgruppa i
Østlandssamarbeidet har hatt ansvar for å holde i trådene på norsk side. I dette arbeidet har alle
fylkeskommunene deltatt (også Telemark). For tiden pågår det et flerårig kultursamarbeidsprosjekt,
Planning Future, som en del av partnerskapets felles handlingsprogram. Østlandsutstillingen er en
sentral partner i prosjektet fra Østlandsfylkenes side.
Merknader fra sekretariatet
Sekretariatet slutter seg til de faglige tilrådningene fra kulturgruppa om at dagens organisering og
finansieringsmodell videreføres. Sekretariatet foreslår derfor at man nå lander en modell som kan
gjøres gjeldende for inneværende fylkestingsperiode til og med 31. desember 2023. På denne måten
vil de nye fylkeskommunene få bedre tid til å vurdere hvordan man skal utvikle Østlandsutstillingen
videre. Spesielt for Vestfold og Telemark fylkeskommune kan dette være hensiktsmessig.
Sekretariatet ser det som naturlig at man innen utgangen av 2022 gjennomfører en ny
vurdering/evaluering av organiseringen av fylkeskommunene sitt eierskap og
finansieringsmedvirkning slik at man tidlig i 2023 kan avklare hvordan Østlandsutstillingen skal
knyttes opp mot fylkeskommunene finansielt og organisatorisk fra 1. januar 2024.
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Sekretariatet viser til at nåværende kulturgruppe har vært svært viktig for å koordinere
fylkeskommunene sin håndtering av Østlandsutstillingen. Det foreslås derfor at kulturgruppen
videreføres og at det formelt utpekes representanter fra de nye fylkeskommunene. I hht. til vedtak
på møte i representantskapet 24. januar 2020 vil det være administrasjonsutvalget som formelt
etablerer kulturgruppa som administrativ enhet i Østlandssamarbeidet.

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

Vedlegg
Ingen vedlegg
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11/2020 Østlandssamarbeidets Europaforum – innhold og organisering
Forslag til innstilling
1. Representantskapet etablerer et politisk Europaforum for fylkeskommunene på Østlandet og
Oslo kommune. Forumet benevnes “Østlandssamarbeidets Europaforum”.
2. Fylkeskommunene avgjør selv hvilke politikere som inngår i forumet
3. Europaforumet skal ha et arbeidsutvalg med inntil fire politikere.
4. Arbeidsutvalget skal i inneværende fylkestingsperiode bestå av følgende representanter:
a. … fra Viken fylkeskommune
b. … fra Innlandet fylkeskommune
c. … fra Vestfold og Telemark
d. … fra Oslo kommune
5. Forumets arbeidsutvalg rapporterer til representantskapet

Saksredegjørelse
For å støtte opp om det arbeidet som gjøres på ulike samfunnsområder og som et supplement til
fylkeskommunenes egne internasjonale prosjekter, ble det på møte i representantskapet 24. januar i
besluttet å etablere et europaforum i Østlandssamarbeidet (modell B i RS-sak 04/2020). Sekretariatet
ble samtidig bedt om å komme tilbake med en sak om endelig organisering av forumet inkl.
anbefaling av politisk styringsstruktur.

Østlandssamarbeidets Europaforum
Østlandssamarbeidet Europaforum skal være en møteplass for politikere fra de tre fylkeskommunene
og Oslo kommune og utgjøre en felles arena for politikkovervåkning, påvirkning og dialog. Forumet
vil;
• være en arena og et nettverk for drøfting av europapolitiske tema og spørsmål,
• påvirke rammebetingelsene for fylkeskommunenes internasjonale arbeid ovenfor nasjonale
myndigheter – både formelt og uformelt,
• gi større tyngde i lobbyarbeidet inn mot europeiske organisasjoner/institusjoner,
• bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling mellom deltagerne,
• være en plattform for det nasjonale Europapolitisk forum,
• bidra i oppfølgingen av ØS ansvarsområder knyttet til Regjeringens Tysklandsstrategi,
Interreg Østersjø/Nordsjø og i Østersjøsamarbeidet (herunder felles plattform for deltakelse i
BSSSC, Schleswig-Holstein-samarbeidet, Scandria Alliance og STRING).
• bidra til økt involvering av ØstsamUng i det internasjonale arbeidet
Østlandssamarbeidets Europaforumet vil bestå av politikere med følgende ansvar/porteføljer:
• verv i europeiske organisasjoner (som AER, BSSSC, CPMR, NSC, Euromontana, EuroCities,
o.l.),
• politiske ansvarlige for europapolitisk samarbeid i fylkeskommunene/Oslo,
• medlemmer i nasjonalt Europapolitisk forum,
• deltakere i europeiske programmer og styringsgrupper,
• deltakere/observatører i STRING og Scandria Alliance,
Det er ønskelig med representanter både fra posisjon og opposisjon i forumet.
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Østlandssamarbeidets Europaforum skal videre bidra med innspill og informasjon/kunnskap i
arbeidet på andre politikkområder i Østlandssamarbeidet, som for eksempel samferdsel, næring og
kompetanse, miljø og klima og ungdomsmedvirkning.
Det legges i utgangspunktet opp til at det gjennomføres to møter pr. år i forkant av styremøter og
årsmøter/generalforsamlinger i europeiske organisasjoner, representantskapsmøter i ØS, møter i det
nasjonale Europapolitisk forum, ol. Det forventes ikke at alle medlemmene i forumet vil møte på alle
møtene, men de vil alle være en del av nettverket. Nye medlemmer kan tas opp i valgperiode dersom
fylkeskommunene ønsker det.

Arbeidsutvalg
Det foreslås at forumet ledes av et arbeidsutvalg med inntil 4 politikere utpekt av fylkeskommunene.
Fylkeskommunene bestemmer selv om de ønsker å være representert i arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget konstituerer seg selv.
Forumets arbeidsutvalg skal holde i trådene mellom forum-møtene og ha ansvar for kontakt med
politisk ledelse i departementene (spesielt UD og KMD), EUs institusjoner og andre politiske
samarbeidspartnere på vegne av Østlandssamarbeidet. Arbeidsutvalget vil også koordinere det
europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet og samhandle nært med representantskapet og de
fagpolitiske utvalgene.

Administrativ støtte
Forumets og arbeidsutvalgets medlemmer støttes av en internasjonal adm. gruppe. Sekretariatet i
Østlandssamarbeidet har et koordinerende og operativt ansvar.

Saksbehandlere: Ann Irene Sæternes og Jon Petter Arntzen

Vedlegg
Ingen vedlegg
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12/2020 Oppnevning av politiske representanter til europeiske organisasjoner
Innstilling
1. Som Østlandssamarbeidets varamedlem til styret i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Cooperation) velges …
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
I representantskapets konstituerende møte 24. januar 2020 ble fylkesordfører Roger Ryberg, Viken
valgt som Østlandssamarbeidets styremedlem i BSSSC for valgperioden 2020 – 2023. De øvrige
politiske oppnevningene i sak 06/20 ble utsatt til neste møte 6. mars.
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 hatt følgende representasjon på disse
arenaene:
• Styremedlem og varamedlem i BSSSC - Roger Ryberg (Buskerud) og Lars Salvesen (Akershus).
Da Ryberg ble valgt som formann i BSSSC i 2017 rykket Salvesen opp som fast medlem og Siv
Jacobsen (Østfold) ble valgt som ny vara.
• Observatør i den politiske kommisjonen i STRING-samarbeidet - Anette Solli (Akershus) og
vara Siv Jacobsen (Østfold). Etter at Østfold og Akershus gikk inn som faste medlemmer i
STRING, ble Per Gunnar Sveen (Hedmark) og Kåre Pettersen (Vestfold) utpekt som hhv. nytt
medlem og vararepresentant)
• Medlem og vara til møter i politiske organer i Scandria Alliance - Anette Solli (Akershus) og
Siv Jacobsen (Østfold).
Det er nedenfor gitt en kort beskrivelse av disse politiske nettverkene:
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
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samt andre organisasjoner, nettverk og programmer i Østersjøregionen. 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 Østlandssamarbeidet har i perioden 2017 – 2019 hatt formannskapet i BSSSC v/Roger
Ryberg. Sekretariatet har vært knyttet til Østlandssamarbeidets sekretariat. For å legge til rette for
gode overganger og bistå nytt formannskap i Polen samt høste av erfaringer og kapitaliseres på
resultat fra formannskapsperioden - bør Østlandssamarbeidet fortsatt være en del av BSSSC.
Østlandssamarbeidets sekretariat ivaretar rollen som 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 Østlandssamarbeidet for vår del. Adm. støtte og dekning av utgifter er
knyttet til Østlandssamarbeidet 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 Interregprosjektet 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 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
Østlandssamarbeidets politiske representasjon i Scandria Alliance bestemmes av
representantskapet.
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Sekretariatsleder representerer Østlandssamarbeidet i prosjektets styringsgruppe som hadde 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
Tre underliggende arbeidsgrupper er nå etablert, og flere fagpersoner fra fylkeskommunene i
Østlandssamarbeidet deltar i disse. Innenfor hvert av fagområdene vil det være aktuelt å lage
utredninger, gjennomføre workshops og å avholde konferanser slik at man får utvekslet erfaringer og
identifisert beste praksis mellom landene og regionene langs korridoren.
Sekretariatets vurdering
Østlandssamarbeidet vil i løpet av 2020 drøfte sin videre strategi, herunder fastsette fremtidige
innsatsområder i det europapolitiske arbeidet. Deltagelse i europeiske samarbeidsorganisasjoner og
nettverk 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 oppnevner medlemmer og
vara medlemmer til disse organisasjonene/nettverkene. Etableringen av Østlandssamarbeidets
Europaforum vil gi representantene en god plattform for arbeidet på disse europeiske arenaene og
kobling til andre organisasjoner, arenaer og programmer.
Saksbehandler: Ann Irene Sæternes

Vedlegg
Ingen vedlegg
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13/2020 Regnskap 2019
Forslag til innstilling
1. Administrasjonsutvalget ser positivt på at man også i 2019 har finansiert deler av driften med
eksterne midler.
2. Administrasjonsutvalg tar foreløpig regnskapsoversikt for 2019 til orientering og forutsetter
at endelig revidert regnskap er klart, slik at årsrapport for 2019 kan behandles på møte i
representantskapet 6. mars.

Saksredegjørelse
Kontaktutvalget behandlet rammebudsjettet for 2019 i KU-sak 29/18/17 på møte 8. juni 2018.
Budsjettet for 2019 ble satt opp i balanse med kr. 6.720.000 både i inntekter og kostnader.
Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir nå ført av Viken fylkeskommune og
revideres av Viken fylkesrevisjon. Regnskapet for 2019 er nå til revisjon hos Akershus og Østfold
Fylkesrevisjon. Det legges til grunn at endelig regnskap og revisjonsrapport skal foreligge i god tid før
regnskap/årsrapport skal sluttbehandles på RS-møte 6. mars 2020.
Det foreløpige regnskapet for 2019 viser et overskudd kr. 470.291 og dette beløpet settes av til
disposisjonsfond. Balansen pr. 31.12. 2018 var kr. 5.660.639 og pr. 31.12. 2019 kr. 6.130.930.
Regnskapsoppsettet framgår av separat vedlegg.
Rammebudsjettet for 2019 var satt opp i balanse, mens regnskapet for 2019 er gjort opp med et
mindreforbruk/overskudd på kr. 470.291. Dette skyldes først og fremst at refusjoner og eksterne
prosjektmidler har vært noe større enn forutsatt. I 2019 har Østlandssamarbeidet blant annet
mottatt refusjoner fra (a) KMD knyttet til Østlandssamarbeidets arbeid med Interreg, (b) sluttoppgjør
etter interregprosjekt Scandria2Act og (c) finansering for jobben Østlandssamarbeidet/BSSSC gjorde
som medarrangør av EU sin strategikonferanse for Østersjøen i Gdansk i juni 2019. I tillegg er det
brukt mindre ressurser på området næring/verdiskaping og kompetanse enn i opprinnelig
rammebudsjett.

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen

Vedlegg
Foreløpig regnskap for 2019
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14/2020 Årsrapport 2019
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar foreløpig årsrapport til orientering
2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet oversende endelig rapport - inkludert regnskap og
revisjonsberetning – til representantskapet for sluttbehandling.

Saksredegjørelse
Forslag til årsrapport ettersendes for gjennomgang i administrasjonsutvalget.

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

Vedlegg
Ingen vedlegg
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15/2020 Arbeidsform representantskapet
Forslag til innstilling
1. Representantskapet godkjenner forslaget til foreløpige rammer for representantskapets
møter.
2. Representantskapet ber sekretariatet forberede en ny til et senere møte for å vurdere om
rammene bør tilpasses.

Saksredegjørelse
Med utgangspunkt i (1) diskusjonen i sak 03/2020 på representantskapets møte 24. januar, (2)
erfaringene fra tidligere møter i representantskapet og (3) samtale med nyvalgt leder av
representantskapet, foreslår sekretariatet at rammene for representantskapets møter foreløpig blir
slik:
•
•

•
•

•

•

Den regulære møteplanen skal inneholde tre årlige møter. Ved behov kan det innkalles til
ekstraordinære møter for å drøfte aktuelle saker utenfor den regulære møteplanen.
Av hensyn til reisetid og tidsbruk bør møter som hovedregel legges til Oslo eller nærliggende
byer. Dette skal ikke være til hinder for at møter også kan legges til andre lokasjoner. I
særskilte tilfeller kan møter også gjennomføres som video og/eller telefonmøter.
Representantskapets møter skal som hovedregel gjennomføres på fredager og det legges i
utgangspunktet ikke opp til at tidligere praksis med overnatting på høstmøtene videreføres.
Det er ønskelig at man fornyer formen på møtene ved at man ikke nødvendigvis skal avholde
møtene i et av fylkeshusene. I forbindelse med juni-møtet vil man eksempelvis forsøke å
avholde møtet på Stortinget.
I tillegg til behandling av sakskartet, bør representantskapsmøtene også være en arena for å
sette aktuelle saker på dagsorden. I denne sammenheng vil det være naturlig å invitere
eksterne gjester/bidragsytere som f.eks. statsråder, statssekretærer, forskere,
næringslivsledere eller representanter fra embetsverk som kan gi viktige innspill til politiske
diskusjoner i representantskapet.
Saker til representantskapet skal være forberedt med innstilling fra enten fagpolitiske utvalg,
administrasjonsutvalget eller sekretariatet.

Program for representantskapsmøte - eksempel 1
10:00-12:00 Bedriftsbesøk m/fagseminar om Bioøkonomi
12:00-12:30 Lunsj
12:30-14:00 Behandling av sakskart
Program for representantskapsmøte - eksempel 2
10:00-11:00 Møte med samferdselsministeren om InterCity
11:00-11:30 Lunsj
11:30-13:00 Behandling av sakskart
13:00-14:00 Møte med ØstsamUng
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2020 blir et overgangsår for Østlandssamarbeidet. Dynamikken i samarbeidet kan bli annerledes når
antall deltakere reduseres og de formelle rammene for hele Østlandssamarbeidet endres. Derfor kan
det bli nødvendig å tilpasse hvordan samarbeidet fungerer underveis. Utfallet av strategiprosessen
kan også påvirke hva fylkeskommunene tenker om representantskapets arbeidsform. Det samme kan
arbeidet i de fagpolitiske utvalgene.
På møtet i mars vil normalt representantskapet møte representanter for Østsam Ung. Dette blir ikke
gjennomført i mars 2020, fordi Østsam Ung ikke er operativt ennå, men praksisen vil ventelig
gjenopptas i 2021.

Saksbehandler: Morten Stemre

Vedlegg
Ingen vedlegg
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16/2020 Prinsipper for kontingentfordeling
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en sak om prinsipper for
kontingentfordeling til representantskapets møte 6. mars.
2. Administrasjonsutvalget anbefaler at modell … legges grunn som fordelingsmodell i
inneværende fylkestingsperiode.

Saksredegjørelse
I sak 19/2019 fattet kontaktutvalget et vedtak om å videreføre den gamle fordelingsmodellen ett år
til, som for budsjettåret 2020 innebærer at Innlandet betaler 2/8, Oslo betaler 1/8, Vestfold og
Telemark betaler 2/8 og Viken betaler 3/8.
På kontaktutvalgets juni-møte i 2019 ble det også vedtatt at Østlandssamarbeidet bør se nærmere
hvordan kontingenten skal fordeles i fremtiden. Det er ønskelig at finansieringsmodellen kan
fastsettes på representantskapets mars-møte, slik at sekretariatet kan igangsette arbeidet med
rammebudsjettet for 2021 med tanke på endelig vedtak på møtet i juni.
Ut ifra tidligere diskusjoner i kontaktutvalget kan ulike modeller og prinsipper for kontingentfordeling
være aktuelle. Tre modeller beskrives nedenfor. Et alternativ med finansiering kun basert på
innbyggertall er også mulig, men har ikke blitt fremmet i kontaktutvalgets diskusjoner. Derfor er det
ikke tatt med som en egen modell i saken.

Modell A: Lik andel
Ved modell A finansierer deltakerne like store andeler til driften av Østlandssamarbeidet.
Østlandssamarbeidet er jf. samarbeidsavtalen et samarbeid mellom likeverdige parter. En lik
kontingentfordeling vil være en måte å underbygge likhetsprinsippet slik dette har vært praktisert
frem til 2019.

Modell B: Grunnbeløp + innbyggertall
Kontingenten vil bestå av både et grunnbeløp og et beløp basert på innbyggertallet i
fylkeskommunene og Oslo kommune. I stedet for et rent likhetsprinsipp tar modellen i større grad
hensyn til forskjellene i innbyggerantall og dermed inntektsgrunnlag for deltakerne i samarbeidet.
Innlandet
Oslo
Vestfold og Telemark
Viken
Totalt

Innbyggertall pr. 3 kvartal 2019
387 168
690 335
425 283
1 215 354
2 718 140

%
14,2
25,4
15,7
44,7
100,0

Modell C: Midlertidig videreføring av 2020-fordelingen
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Den siste modellen innebærer at den midlertidige 2020-modellen videreføres gjennom hele
valgperioden 2020-2023. Modellen kan velges som en midlertidig løsning i en overgangsperiode
dersom fylkene ikke finner det hensiktsmessig å avklare endelig kontingentfordeling før
budsjettvedtaket på juni-møtet. Valg av modell C bør i så fall gjøres med en forståelse av at modellen
ikke skal etableres som fast praksis, men at endelig kontingentfordeling må avklares før budsjettet
for 2024 skal vedtas.

Sammenligning av modellene
Sammenligningen tar utgangspunkt i beløpene for basiskontingenten i 2020. Tallene for
Østlandsutstillingen er tatt ut av beregningene fordi den behandles i egen sak og inkluderer
særforhold knyttet til Vestfold og Telemark.
For Modell B baserer beregningen seg på 50 % grunnbeløp og 50 % fordeling basert på innbyggertall.
Beløpene for innbyggertall baserer seg på prosentfordelingen i tabellen ovenfor. Grunnbeløpet er
dermed 650 000 for hver deltaker, mens de resterende 2 600 000 er fordelt etter innbyggertall.
Finansiering 2020

Modell A:
Lik andel

Innlandet
Oslo
Vestfold og Telemark
Viken
Totalt

1 300 000
1 300 000
1 300 000
1 300 000
5 200 000

Modell B:
Grunnbeløp +
innbyggertall
1 019 200
1 310 400
1 058 200
1 812 200
5 200 000

Modell C:
Midlertidig videreføring av
2020-fordelingen
1 300 000
650 000
1 300 000
1 950 000
5 200 000

Sekretariatets vurdering
Modellene som er skissert ovenfor vektlegger ulike kriterier og alle modellene kan i prinsippet legges
til grunn. Sekretariatet har ingen sterke preferanser og ønsker derfor at modell-alternativene drøftes
av administrasjonsutvalget før saken skrives og legges frem til behandling på mars-møtet i
representantskapet.
Et spørsmål administrasjonsutvalget bør avklare er hvor vidt utvalget ønsker å fremme en innstilling
om valg av modell eller at saken forelegges representantskapet uten anbefaling.

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Morten Stemre

Vedlegg
Ingen vedlegg
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17/2020 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet
Forslag til innstilling
Representantskapet godkjenner forslaget til kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet for
perioden 2020-2023.

Saksredegjørelse
Med nye fylkeskommuner og en ny organisering av Østlandssamarbeidet fra 1. januar 2020 er det
naturlig at man nå drøfter hvordan samhandlingen og informasjonsflyten mellom fylkeskommunene
og sekretariatet skal være i årene fremover.
Sekretariatet har derfor utarbeidet et forslag til ny kommunikasjonsstrategi for perioden 2020-2023,
jf. vedlagt dokument. Kommunikasjonsstrategien skal være et felles strategisk redskap (for
fylkeskommunene og sekretariatet) i arbeidet med å effektivisere og forbedre Østlandssamarbeidets
informasjonsarbeid både internt og eksternt. Ved å synliggjøre Østlandssamarbeidet som en felles
samarbeidsplattform for fylkene på Østlandet, vil det være enklere å få gjennomslag i saker der
landsdelen har felles interesser.
Kommunikasjonsstrategien er utformet for å bidra til å nå formålet beskrevet i Østlandssamarbeidets
samarbeidsavtale: Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid som skal bidra til å utvikle Østlandet
som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regional balansert utvikling i
landsdelen.
Med utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien vil sekretariatet utarbeide en operativ aktivitetsplan
for kommunikasjonsarbeidet i Østlandssamarbeidet. I sekretariatet er det fra 1. januar 2020 satt av
en 50% stillingsressurs for å følge opp kommunikasjonsaktivitetene.
I forbindelse med dialogmøtene med fylkeskommunene i mars 2020 vil det være naturlig at man
drøfter nærmere hvordan man kan styrke samarbeidet mellom kommunikasjonsavdelingene i
fylkeskommunene og sekretariatet.
Saksbehandlere: Lars Godbolt og Jon Petter Arntzen

Vedlegg
Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet 2020-2023
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18/2020 Ny visuell profil
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger vedr. ny visuell profil.
2. Før saken ferdigstilles og oversendes representantskapet, bes det om at bruken av
fylkesvåpen og logo i co-brandingen kvalitetssikres med fylkeskommunenes
kommunikasjonsavdelinger.

Saksredegjørelse
Bakgrunn
På møte 7. juni 2019 besluttet kontaktutvalget at det skal utarbeides en ny visuell profil for
Østlandssamarbeidet, jf. sak 16/2019.
Et eksternt design-/kommunikasjonsbyrå (Krible AS) ble høsten 2019 engasjert for å bistå
sekretariatet i arbeidet med å utvikle ny visuell identitet. I kravspesifikasjonen ble man bedt om å
skissere ulike alternativer – med og uten en selvstendig logo for Østlandssamarbeidet.
På denne bakgrunn ble to ulike logo-retninger med tilhørende ulike varianter og en fargepalett
presentert i møte i representantskapet 24.01.2020. Det ene alternativet bestod av en ny, egen logo
for Østlandssamarbeidet, mens det andre alternativet bestod av de tre fylkesvåpnene og Oslos logo
med teksten ‘Østlandssamarbeidet’ ved siden.
Det ble på møte signalisert at man ser det som ønskelig at fylkeskommunenes ‘eierskap’ av
Østlandssamarbeidet er godt synlig i kommunikasjonsarbeidet – og sekretariatet ble bedt om å
utarbeide en ny sak om Østlandssamarbeidets visuelle profil til neste møte i representantskapet.

Kommunikasjonsbehov
En ny visuell profil bør understøtte kommunikasjonsstrategien for Østlandssamarbeidet. Et av
målene som omtales i den nye kommunikasjonsstrategien for 2020-2023 er at det skal være enkelt å
forstå at Østlandssamarbeidet er en samarbeidsarena for fylkeskommunene på landsdelsnivå. Dette
er også i overenstemmelse med signalene gitt på representantskapsmøte 24. januar i diskusjonen om
ny visuell profil.
Østlandssamarbeidet være synlig i ulike kommunikasjonskanaler for å kommunisere med de ulike
målgruppene definert i kommunikasjonsstrategien. Derfor er det fornuftig at det visuelle uttrykket
utformes slik at det understøtter det budskapet man ønsker å formidle i de ulike kanalene.
I formelle sammenhenger vil det være både naturlig og fornuftig at de de tre fylkesvåpnene og Oslos
logo er godt synlig i samspill med Østlandssamarbeidets egen logo for å understøtte budskapet man
ønsker å formidle. Noen konkrete eksempler på dette:
•
•

Oversendelse av et brev med en politisk høringsuttalelse fra Østlandssamarbeidet
En banner/roll-up som skal brukes når Østlandssamarbeidet arrangerer en konferanse
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•

Østlandssamarbeidets nettside eller den nye landingssiden for InterCity

I andre og kanskje mer uformelle sammenhenger vil det derimot ikke være naturlig å bruke
fylkesvåpen og logo fra Oslo kommune for å understøtte budskapet som skal formidles. Noen
eksempler på dette:
•
•
•
•

Innlegg på Østlandssamarbeidets Facebook-side og/eller Twitter-konto
Visittkort til ansatte i sekretariatet
Adressefelt på utgående e-post fra ansatte i sekretariatet
Nyhetsbrev fra Østlandssamarbeidet

I sosiale medier er hovedregelen at logoformatet gjerne skal være rundt eller kvadratisk – og da vil
det fungere dårlig å bruke en oppstilling av fire formelle fylkesvåpen.
Dersom Østlandssamarbeidet skulle bruke de fire fylkesvåpnene ved all kommunikasjon, vil også
mindre formell kommunikasjon få en slags forankring i fylkene, noe som muligens vil være
forvirrende for mottakerne av informasjonen. Med egen logo vil det være enklere å skille mellom
informasjon som har et ‘godkjent-stempel’ fra fylkene og hva som er informasjon som kommer fra
sekretariatet og ansatte i Østlandssamarbeidet.
Østlandssamarbeidet har derfor et faktisk behov for også å ha en selvstendig logo som kan brukes
alene eller sammen med fylkesvåpnene. Spesielt på digitale flater og i sosiale medier er dette
nødvendig for å synliggjøre Østlandssamarbeidet som avsender. Det er også fornuftig å kunne
differensiere det visuelle uttrykket på ulike flater, samtidig som man har et helhetlig og
gjennomgående visuelt uttrykk på tvers av alle kommunikasjonsflater
Med dette som bakteppe har sekretariatet utfordret vår leverandør Krible til å utforme nye forslag
som ivaretar de politiske signalene fra representantskapet samtidig som behovet for en selvstendig
gjennomgående profil blir ivaretatt.
Forslag til praktisk bruk av fylkesvåpen og egen logo hver for seg og i kombinasjon vises i eget
vedlegg.
Tilrådning fra sekretariatet
I forbindelse med utvikling av ny visuell profil for Østlandssamarbeidet velges en modell med cobranding. Dette betyr Østlandssamarbeidet får sitt eget visuelle uttrykk (logo) og at man i
offisielle/formelle sammenhenger bruker denne logoen sammen med fylkesvåpen fra
fylkeskommunene og logo fra Oslo kommune.

Saksbehandlere: Lars Godbolt og Morten Stemre

Vedlegg
Skisseforslag ettersendes.
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19/2020 Samarbeid med OR og ORE
Forslag til innstilling
1. Representantskapet anbefaler at man på nåværende tidspunkt ikke igangsetter nye
administrative utredninger av det regionale samarbeidet på Østlandet.
2. Representantskapet legger videre til grunn at det er fylkeskommunene selv som må initiere
slike prosesser og bestemme hvordan et slikt arbeid skal organiseres og gjennomføres.

Saksredegjørelse
Bakgrunn
Til styremøtet i Osloregionen (OR) 4. desember 2018 ble det fremmet en sak der det ble foreslått
opprettet en politisk arbeidsgruppe som skal foreslå fremtidig organisering av det regionale politiske
samarbeidet i Osloregionen/Østlandet.
På møtet ble følgende vedtak fattet i sak 55/2018:
«Saken utsettes til etter etableringen av de nye fylkeskommunene i 2020.
Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor oppfordres til også å ta den politiske
vurderingen av videreutvikling av samarbeidet mellom de regionale organisasjonene i
2020. Dermed kan arbeidet med disse spørsmålene skje koordinert i de tre organisasjonene.
Det bør legges frem sak for styrene i Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Europakontoret
hvor sekretariatene i de tre organisasjonene får i oppdrag å utrede spørsmålet om
videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen.»
Østlandssamarbeidet (ØS) mottok en henvendelse fra Osloregionens sekretariat 15. februar 2019 om
videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen og der det ble vist til styrevedtaket over. I brevet fra
sekretariatet i Osloregionen fremgår det at man ønsker å følge opp vedtaket i samarbeid med
sekretariatene i Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor (ORE), forutsatt at disse
organisasjonene også ønsker å gå videre med en prosess som beskrevet i vedtaket over. Det bes
samtidig om tilbakemelding på om Østlandssamarbeidet slutter seg til dette.
Saken ble drøftet av rådmannsutvalget og kontaktutvalget ved flere anledninger i 2019. På møte i
kontaktutvalget til ØS 31. oktober 2019 ble saken utsatt da man mente at det ville være mer naturlig
at det nye representantskapet drøftet denne henvendelsen.
Sekretariatets vurdering
Henvendelsen fra Osloregionens sekretariat må forstås slik at man ønsker at det skal legges frem en
sak for de politiske organene i Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor
hvor sekretariatene i de tre organisasjonene får i oppdrag å utrede spørsmålet om videreutvikling av
samarbeidet i regionen.
Sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet er av den oppfatning at man her må gjøre tingene i riktig
rekkefølge og at det er fylkeskommunene selv som må bestemme når og hvordan man skal drøfte
organiseringen av det regionale samarbeidet i landsdelen.
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Det er også fylkeskommunene som på selvstendig grunnlag må vurdere hvilken rolle man evt. ønsker
at sekretariatene i Osloregionen, Osloregionens Europakontor og Østlandssamarbeidet skal ha i en
slik prosess. Det kan prinsipielt argumenteres for at de nåværende sekretariatene kanskje ikke bør ha
en for sentral rolle i et slikt arbeid.
Etter regionreformen vil det det nå være naturlig at de nye fylkeskommunene først har en bred
gjennomgang internt der man drøfter hvordan man ønsker at det regionale samarbeidet skal være
organisert og hvilke arenaer og samarbeidsfora man ønsker å delta i. Osloregionen, Osloregionens
Europakontor og Østlandssamarbeidet er eksempel på slike samarbeidsorganisasjoner, men de nye
fylkeskommunene deltar også i en rekke andre regionale samarbeidsfora som det også vil være
naturlig å se nærmere på.
Med utgangspunkt i at de nye fylkeskommunene bare er noen uker gammel, vurderer sekretariatet
det derfor som lite hensiktsmessig å igangsette et administrativt utredningsarbeid i regi av de tre
sekretariatene til ØS, ORE og OR på nåværende tidspunkt.
På representantskapsmøtet 6. mars er det lagt opp til at man kan drøfte hvordan den enkelte
fylkeskommune ser på initiativet fra Osloregionen. Dersom fylkeskommunene selv konkluderer med
at tidspunktet for å igangsette et slikt utredningsarbeid nå er kommet, vil det være nødvendig å
avklare nærmere hvordan en slik prosess skal organiseres.
En ny utredning må uansett forankres politisk dersom et slikt utredningsarbeid skal ha noen verdi.

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen

Vedlegg
Ingen vedlegg
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