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Sak 20/20 Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. februar

Saksredegjørelse
Utkast til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 18. februar. Sekretariatet har ikke
mottatt noen merknader til utkastet.

Vedlegg
Forslag til protokoll fra møte 14. februar
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Sak 21/20 Orienteringer
Forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksredegjørelse
Nedenfor gis det en kort status fra noen av aktivitetene som sekretariatet arbeider med. I møtet vil
dette utdypes nærmere.

A: Dialogmøter med fylkeskommunene
Dialogmøtene mellom fylkeskommunene og sekretariatet som var planlagt tidligere i vinter/vår
måtte utsettes da det ikke var mulig å gjennomføre fysiske møter pga. pandemien. Det planlegges nå
digitale møter og sekretariatet vil i møtet gi en kort oppdatering på status for tidspunkt og opplegg
for disse viktige dialogmøtene.

B: Landingssiden for InterCity
Sekretariatsleder vil på møtet presentere strukturen og innholdet på landingssiden, som snart er klar
for lansering. Fylkeskommunene og Oslo kommune deltar i det forberedende arbeidet og det ble
onsdag 13. mai gjennomført en workshop der planene for ferdigstillelse og drift ble drøftet.

C: Kommunikasjon
Kommunikasjonsaktivetene i Østlandssamarbeidet følger kommunikasjonsstrategien vedtatt på
representantskapsmøtet 6. mars 2020. I 2020 ble en side for Østlandssamarbeidet opprettet i både
Facebook og Twitter. Både i sosiale medier og på nettsidene legges det jevnlig ut nyheter og
oppdateringer om Østlandssamarbeidet. Nyhetsbrev skal også utsendes kvartalsvis. Sekretariatet
oppfordrer alle til å melde seg på nyhetsbrevet på Ostsam.no og følge Østlandssamarbeidet på
Facebook og Twitter.
Representantskapet vedtok også en ny retning og ramme for Østlandssamarbeidets nye visuelle
identitet.. Sekretariatet og Krible AS ferdigstilte den nye visuelle identiteten i samråd med
kommunikasjonsavdelingene i fylkeskommunene..
Den nye identiteten er nå i bruk på alle kommunikasjonsflater. Nærmere presentasjon vil bli gitt i
møtet.
D: Ungdom
Det utgående kontaktutvalget vedtok i 2019 at det var ønskelig å videreføre ØstsamUng som
Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk. Representantskapet har fulgt opp dette gjennom budsjett
og handlingsplan for 2020.
Koordinatorgruppa i Østsamung, bestående av ungdomskoordinatorene fra fylkene og
ungdomsansvarlig i Østlandssamarbeidet, ble enige om å ikke arrangere en samling for ØstsamUng
våren 2020 grunnet tiden det tok å etablere nye ungdomsråd/ting i de nye fylkene. Tradisjonelt sett
har Østsamung møttes en gang i halvåret.
Koordinatorgruppa og sekretariatet hadde en digital workshop 15. april 2020 for å diskutere veien
videre for Østsamung. Gruppa var enige om at to årlige samlinger fortsatt er en passende struktur,
men at det kunne være en god idé å etablere et roterende arbeidsutvalg bestående av ungdommer.
Dette vil være et viktig bidrag til å sikre ungdommenes eierskap i Østsamung. Arbeidsutvalget kan
være med å arrangere de halvårlige samlingene og andre aktiviteter, men også bistå med ung
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kompetanse og innsikt i annet arbeid i Østlandssamarbeidet. I år vil dette være spesielt nyttig med
tanke på å involvere ungdommene inn i arbeidet med Østlandssamarbeidets nye strategi.
Sekretariatet i Østlandssamarbeidet arbeider videre med et notat basert på innspillene i
workshopen, som videre vil diskuteres med koordinatorgruppa. Det tas sikte på å gi en oppdatering
på ‘nye Østsamung’ på møte i representantskapet 12 juni.

Vedlegg
Ingen vedlegg
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Sak 22/20 Status fagpolitisk utvalg for samferdsel
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet orientere nærmere om arbeidet på
samferdselsområdet på representantskapets møte 12. juni.

Saksredegjørelse
Representantskapet opprettet fagpolitisk utvalg for samferdsel på møtet 24. januar. Deretter
opprettet administrasjonsutvalget en administrativ gruppe for samferdsel til å støtte utvalgets
arbeid.
Etter noen utsettelser ble det konstituerende møtet i utvalget avholdt som teams-møte 11. mai. På
møtet ble Olav Skinnes fra Viken valgt til leder og Morten Nordskag fra Oslo kommune valgt til
nestleder.
På det konstituerende møtet ble sekretariatet bedt om å utarbeide en aktivitetsplan for 2020, der
man tar høyde for at de fleste møter og aktiviteter vil måtte gjennomføres digitalt. Fagpolitisk utvalg
pekte videre på at man nå bør prioritere NTP-arbeidet og InterCity-prosjektet og at dette synliggjøres
i aktivitetsplanen for 2020. Ny aktivitetsplanen vil drøftes nærmere på neste utvalgsmøte som
avholdes som TEAMS-møte mandag 15. juni.
Administrativ samferdselsgruppe har avholdt 4 møter vinteren/våren 2020. Fylkesdirektør Knut
Sletta i Viken er valgt som leder og samferdselssjef Aud Margrethe Riseng er valgt som nestleder.
Valgene gjelder for perioden frem til 31.12.2021.
For å bistå i det operative arbeidet, har samferdselsgruppen har etablert en egen faggruppe som har
fått ansvar for arbeidet med Nasjonal Transportplan og InterCity. Sekretariatsleder leder møtene i
denne faggruppen.
På samferdselsområdet er det også utpekt fagpersoner fra fylkeskommune som deltar i arbeidet med
Scandria Alliance. Alliancen har tre arbeidsgrupper i sving:
1. Cross Border Infrastrukture
2. Clean Fuel
3. Multi Modal & Digitalisation
Det er sekretariatsleders vurdering at arbeidet på samferdselsområdet er kommet godt i gang, selv
om det har vært noen forsinkelser på grunn av pandemien.

Vedlegg
Ingen vedlegg
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Sak 23/20 Høringsinnspill NTP
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar NTP-uttalelsen – med høringsfrist 14. mai til orientering.
2. Administrasjonsutvalget slutter seg til at Østlandssamarbeidet utformer en ny NTP-uttalelse
vedr. transportetatenes prioriteringsforslag og at uttalelsen legges frem for sluttbehandling i
fagpolitisk utvalg på møte 15. juni.
3. Administrasjonsutvalget ser det som positivt at Østlandssamarbeidet intensiverer arbeidet
med å promotere InterCity frem til ny nasjonal transportplan skal vedtas av Stortinget i 2021.

Saksredegjørelse
1: NTP-høring (første frist 14. mai)
Stortingsmeldingen om ny NTP 2022-33 legges fram våren 2021. Fylkeskommunene er invitert til å gi
innspill til ny NTP og vil på denne måten kunne bidra til gode og helhetlige løsninger.
Som en del av Regjeringens arbeid med NTP 2022-2033 har Samferdselsdepartementet i brev av 21.
november invitert fylkeskommunene, de største bykommunene, Sametinget og KS til å fremme sine
forslag til prioriterte løsninger for å håndtere utfordringene på transportområdet de kommende
årene, med frist innen 14. mai 2020.
For Samferdselsdepartementet er det viktig å få fylkeskommunenes, de største bykommunene og
Sametingets forslag til prioriterte løsninger som mest mulig effektivt svarer ut de viktigste
utfordringene.
Fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune har transportsystemer som henger sammen og
mange av utfordringene er sammenfallende/overlappende både når det gjelder vei og bane. Det er
derfor også naturlig at fylkeskommunene - i tillegg til egne høringsuttalelser – har et
tilleggsperspektiv der man ser landsdelen under ett. Dette er bakgrunnen for at man gjennom
Østlandssamarbeidet har utformet en felles høringsuttalelse som innspill til ny NTP 2022-2033.

Det forberedende arbeidet med høringsuttalelsen er gjort av sekretariatet med bistand fra
administrativ samferdselsgruppe og Østlandssamarbeidets NTP-gruppe. Uttalelsen ble drøftet og
godkjent på konstituerende møte i fagpolitisk utvalg 11. mai.
2: NTP-høring (frist 1. juli)
Samferdselsdepartementet sendte den 18. mars 2020 ut invitasjon til høring av
transportvirksomhetenes svar på oppdrag fra Samferdselsdepartementet med svarfrist 1. juli 2020.
Den 17. mars leverte transportetatene svar på oppdrag # 9 om prioriteringer for den neste nasjonale
transportplanen. Disse siste utredningene, sammen med svar på øvrige oppdrag (som er bestilt i
løpet av 2019), vil samlet utgjøre virksomhetenes faglige innspill til stortingsmeldingen om NTP.
Det er naturlig at Østlandssamarbeidet utarbeider en felles høringsuttalelse innen fristen 1. juli der
synspunkter og innspill fra fylkeskommunene og Oslo kommune sammenstilles og evt.
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forsterkes/forenes. Det er også aktuelt at innspillet fra Østlandssamarbeidet ses i sammenheng med
og koordineres med innspillene fra Osloregionen (og kommunene i landsdelen).
På møte i fagpolitisk utvalg 11. mai ble administrativ samferdselsgruppe bedt om å ta videre initiativ
til å koordinere arbeidet med en felles NTP-uttalelse fra Østlandssamarbeidet (knyttet til
transportetatenes innspill til stortingsmeldingen om NTP 2022-2033). Sekretariatet legger opp til at
høringsuttalelsen sluttbehandles av fagpolitisk utvalg på møte 15. juni.
3: Kommunikasjonsaktiviteter vedr. NTP og InterCity
På møte 11. mai ba fagpolitisk utvalg om at det utarbeides en kommunikasjonsstrategi/aktivitetsplan som kan bidra til å styrke regionens/landsdelens gjennomslagskraft ovenfor nasjonale
myndigheter i det videre arbeidet med NTP 2022-2033 og at InterCIty-prosjektet i denne
sammenheng prioriteres særskilt.
Sekretariatet har startet dette arbeidet - og vil sammen med NTP-gruppen og fylkeskommunenes
kommunikasjonsavdelinger ferdigstille strategien med tilhørende aktivitetsoversikt. Aktivitetsplanen
vil strekke seg frem til og med Stortingets sluttbehandling av ny NTP i juni 2021.
Det tas sikte på å gi representantskapet en foreløpig statusorientering om saken i forkant av møtet i
fagpolitisk utvalg 15. juni.

Vedlegg
Høringsuttalelse NTP 2022-2033 (Høringsfrist 14. mai) i eget vedlegg.
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Sak 24/20 Status fagpolitisk utvalg næring og kompetanse

Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en orienteringssak til
representantskapets møte 12. juni.

Saksredegjørelse
Representantskapet opprettet fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse på møtet 24. januar.
Administrasjonsutvalget opprettet i det påfølgende møte en administrativ gruppe for næring og
kompetanse til å støtte utvalgets arbeid.
Først ble et konstituerende møte for fagpolitisk utvalg berammet til 14. april. Sekretariatet arbeidet
med å forberede sakspapirer til dette møtet som normalt og sendte sakene til administrativ gruppe
for et møte 25. mars.
På det tidspunktet hadde regjeringens koronatiltak blitt iverksatt for fullt. Fylkeskommunene var i
krisehåndteringsmodus med en betydelig arbeidsmengde for mange av de sentrale politikerne. Etter
innspill fra administrativ gruppe besluttet derfor sekretariatet at det ikke var hensiktsmessig å
gjennomføre møtet 14. april.
Deretter har sekretariatet vurdert hvordan arbeidet i utvalget best kan iverksettes. Erfaringene fra
digitale gruppemøter og et NTP-webinar tilsier at digitale møter fungerer best med et begrenset
antall saker og forberedte innlegg.
Konstituerende møte i utvalget gjennomføres som teamsmøte 8. juni med hovedfokus på fagskolen.
Administrativ gruppe har sluttet seg til møteopplegget. I tillegg til valg av leder og nestleder og
orienteringer fra fylkeskommunene og sekretariatet, vil følgende saker være på dagsorden:
•

Revidering av felles fagskolestrategi for fylkeskommunene på Østlandet 2018-2025 med
innlegg fra kunnskapsdepartementet (invitasjon sendt til politisk ledelse), Inge Myklebust fra
Høyskolen for Yrkesfag og Sigrun Bergseth, leder av fagskolegruppa.

•

Forslag til felles høringsinnspill til Liedutvalget og ny opplæringslov fra faggruppa for
oppfølgingstjenesten.

Sekretariatet legger opp til å gi en muntlig orientering/oppdatering når representantskapet møtes
12. juni.

Administrativ aktivitet
Noen av de eksisterende faggruppene på kompetanseområdet har fortsatt virksomheten inn i 2020.
Fagskolegruppa har gjennomført et fysisk møte og to digitale møter. Det har også blitt opprettet et
eget Teams for fagskolegruppa hvor medlemmene samarbeider. Arbeidet i gruppa har bl.a. lagt
grunnlaget for saken om revidering av felles fagsskolestrategi.
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Faggruppa for oppfølgingstjenesten har gjennomført et møte og planlegger et nytt møte 28. juni.
Gruppa fokuserer bl.a. på å utvikle et felles høringsinnspill i forbindelse med Liedutvalget og forslaget
til ny opplæringslov.
Faggruppa for spesialundervisning hadde planlagt et fysisk møte som ble avlyst grunnet
koronatiltakene. Så vidt sekretariatet vet har det ikke vært gjennomført noe digitalt møte i stedet.

Vedlegg
Ingen vedlegg
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Sak 25/20 Status Østlandssamarbeidets Europaforum
Forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering.

Saksredegjørelse
Bakgrunn
Representantskapet etablerte i møte 6. mars 2020 et Europapolitisk forum for fylkeskommunene i
Østlandssamarbeidet og Oslo kommune. Som leder ble Anne-Marte Kolbjørnshus fra Innlandet
fylkeskommune valgt - med Gunn Marit Helgesen fra Vestfold og Telemark fylkeskommune som
nestleder.
Forumet har fått betegnelsen «Østlandssamarbeidets Europaforum» og skal være en møteplass for
politikere fra de tre fylkeskommunene og Oslo kommune og utgjøre en felles arena for
politikkovervåkning, påvirkning og dialog.
Forumet skal blant annet 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 og bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling mellom
deltagerne.
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.
Planlegging av første møte i forumet
En internasjonal gruppe på administrativt nivå er etablert for bl.a. å støtte opp om forumets arbeid.
Gruppa ble konstituert 27. mars 2020 og som leder ble valgt Gørill Brodahl, leder av internasjonal
seksjon i Viken fylkeskommune. Gruppa har hatt to møter via teams og gitt anbefalinger til opplegg
og program for forumets møte.
Som følge av Korona-krisen har politisk ledelse i forumet anbefalt at det første møte utsettes til etter
sommeren og dato for møtet er nå satt til fredag 18. september 2020. Det tas sikte på å kunne
gjennomføre et fysisk møte i forumet i fylkestingssalen i Viken, Galleri Oslo.
Politisk ledelse i forumet har gjennomført ett oppstartsmøte via teams 6. mai og et utkast til program
for møtet 18. september er utviklet for videre drøfting. Møter er avtalt i løpet av mai for videre
drøfting av opplegg og invitasjoner til mulige innledere.
De ulike fylkeskommunene har meldt inn til sekretariatet oversikt over de politikerne som er tildelt
ulike verv og roller i det internasjonale arbeidet. En e-post-liste er etablert og en første melding med
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oppfordring om å holde av dato for møtet 18. september er sendt ut. Listen vil bli løpende oppdatert
med nye navn etter bl.a. fylkestinget i Viken sitt møte 20. mai.
Utover opplegg og innhold i et første møte i forumet er det satt på dagsorden to andre saker i dialog
med politisk ledelse.
• Det nasjonale Europapolitisk forums framtid
• Deltakelse i EU kommisjonens høring om en europeisk klimapakt – som en del av European
Green Deal med høringsfrist 27. mai 2020 (innspill via elektronisk spørreskjema)
• Interreg og norsk deltakelse 2021 – 2027 – budsjett og programgeografi
Det vil bli gitt en nærmere orientering om europaforumets arabeid i representantskapets møte 12.
juni v/nestleder Gunn Marit Helgesen.

Vedlegg:
Ingen
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Sak 26/20 Strategiprosess
Forslag til innstilling
Representantskapet godkjenner forslag til justert framdriftsplan for Østlandssamarbeidets
strategiprosess.
Saksredegjørelse
Regionreformen har endret kartet på Østlandet, og den nye kommuneloven har gjort det nødvendig
å re-etablere Østlandssamarbeidet som er interkommunalt politisk råd.
Med nye fylkeskommuner, nye oppgaver, ny organisering og nye kontakter (både politisk og
administrativt), har sekretariatet sett det som svært viktig å få revidert Østlandssamarbeidet sine
styringsdokumenter.
En ny strategiplan for Østlandssamarbeidet må uttrykke fylkeskommunenes og Oslo kommunes sine
ambisjoner og prioriteringer for det fremtidige landsdelssamarbeidet på Østlandet. En god
strategiplan betinger en god strategiprosess med bred politisk og administrativ involvering både fra
fylkeskommunene og Oslo kommune.
I representantskapets konstituerende møte 24. januar 2020 ble det i sak 10/2020 besluttet å
gjennomføre en strategiprosess med endelig vedtak i representantskapet i mars 2021.
Som følge av Korona-krisen har strategiarbeidets innledende faser, herunder møter med alle
fylkeskommunene og Oslo, blitt forskjøvet. Etablering og oppstart av arbeidet i de nye fagpolitiske
utvalg har også blitt forsinket. Fysiske møter med rom for strategiske diskusjoner med og mellom
fylkeskommunene er satt på vent.
For å sikre nødvendig involvering og bred deltagelse i strategiarbeidet videre fremover, foreslår
sekretariatet å justere tidslinjen slik at endelig strategivedtak kan gjøres i representantskapets møte i
juni 2021. Forslag til revidert prosessplan følger saken som vedlegg.

Vedlegg
Vedlegg: Revidert forslag til prosessplan for strategiprosessen
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Sak 27/20 Handlingsplan 2021
Forslag til innstilling
1. Representantskapet ser positivt på ambisjonen om økt aktivitetsnivå innenfor samme
budsjettramme gjennom bruk av digital samhandling.
2. Sekretariatet bes legge frem et endelig forslag til Handlingsplan 2021 basert på innspill fra
representantskapet, de øvrige politiske utvalg og administrative gruppene i
Østlandssamarbeidet.

Saksredegjørelse
2020 er et overgangsår der fylkeskommunene skal finne seg selv etter regionreformen. Tilsvarende
skal Østlandssamarbeidet i 2020 finne sin nye rolle som felles møteplass og samhandlingsarena for
fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune. Ny organisasjonsform og nye organer er nå
under etablering/oppstart. Idet strategiarbeidet virkelig skulle igangsettes kom koronapandemien og
skapte en ny virkelighet for alle involverte.
Strategiprosessen har blitt forskjøvet og prosessplanen må revideres for å sikre god forankring (se
sak 26/20). Oppstarten av arbeidet i fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse, Europaforumet og
ØstsamUng har blitt forskjøvet. Dette innebærer at grunnlag for å kunne prioritere aktiviteter på
noen fagområder er svekket.
Samtidig har koronasituasjonen bidratt til en betydelig digital kompetanseheving i hele
fylkeskommunal sektor. Østlandssamarbeidet har også begynt å høste gode erfaringer og vil i 2021
satse på økt aktivitet gjennom bruk av digitale verktøy innenfor samme budsjettramme. Dette
inkluderer bl.a.:
•

Mulighet for hyppigere møter dedikert til enkeltsaker for både politiske og administrative
organer i tillegg til regulære fysiske møter.

•

Gjennomføring av faglige webinarer, digitale konferanser o.l.

•

Bruk av andre digitale verktøy/kanaler

Prioriteringer og aktiviteter etter innsatsområder
De overordnede føringene for Østlandssamarbeidets virksomhet etter regionreformen er at:
➢ Samferdsel videreføres som et prioritert politikkområde.
➢ Næring og kompetanse etableres og utvikles som nytt politikkområde innenfor rammen av
Østlandssamarbeidet.
➢ Østlandssamarbeidets europaforum blir samarbeidets nye arena for europapolitisk
samarbeid.
➢ ØstsamUng skal videreføres som et felles ungdomsnettverk for fylkeskommunene på
Østlandet.
➢ Klima, miljø og FNs bærekraftmål skal være en integrert del av det samarbeidet og at dette
skal følges opp gjennom arbeidet med ny strategiplan.
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I tillegg er felles finansiering av Østlandsutstillingen gjennom Østlandssamarbeidet videreført ut 2021
i første omgang, og sekretariatet vektlegger arbeidet med å følge opp kommunikasjonsstrategien
som ble vedtatt 6. mars.
Nedenfor er sekretariatets foreløpige forslag til aktiviteter på innsatsområdene, med klima, miljø og
bærekraft som en tverrgående aktiviteter.
Samferdsel
Samferdsel er i mindre grad påvirket av koronasituasjonen og forskyvninger fordi arbeidet i større
grad bygger videre på etablerte aktiviteter.
•

Planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter i fagpolitiske utvalg og administrative
grupper

•

Videreføring av arbeidet med InterCity og NTP

•

Deltakelse i STRING og Scandria Alliance, også med arrangementer i Norge

Næring og kompetanse
Næring og kompetanse er et nytt innsatsområde som skal involvere mange nye deler av
fylkeskommunene. Noe arbeid på kompetanseområdet kan videreføres, men strategiprosessen må
avklare hvilke innsatsområder som er relevante og hvordan fylkeskommunene ønsker å samarbeide.
•

Planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter i fagpolitiske utvalg og administrative
grupper

•

Revidering og oppfølging av felles fagskolestrategi for fylkeskommunene på Østlandet

•

Følge opp den helhetlige gjennomgangen av det næringsrettede virkemiddelapparatet

Europa
Det europapolitiske arbeidet er langsiktig og en videreføring av etablerte innsatsområder legges til
grunn også for 2021. Det nye europaforumet vil bidra til å videreutvikle og forme innholdet og
prioriteringene framover, samtidig som utviklingen i Europa vil være med å påvirke og styre
aktiviteten.
•

Planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter i europaforumet og internasjonal gruppe

•

Overvåking og påvirkning av europapolitiske saker og prosesser – informasjon og dialog med
nasjonale myndigheter, EUs institusjoner og fylkeskommunene

•

Følge opp Østlandssamarbeidets ansvarsområder innenfor INTERREG, både som nasjonalt
kontaktpunkt for Østersjøprogrammet, i Interreg Nordsjøprogrammet og med bistand til
prosjektutvikling og mobilisering

•

Oppfølging av Østlandssamarbeidets deltakelse i europeiske organisasjoner

•

Følge opp og iverksette fylkeskommunenes ønsker for samarbeidet med Schleswig-Holstein
og andre tyske regioner

•

Gjennomføre og avslutte Let’s Communicate prosjektet (Interreg Østersjø-programmet)

•

Bidra med europaperspektiv til andre fagområder i Østlandssamarbeidet

ØstsamUng
•

Planlegging, gjennomføring og oppfølging av møter i ØstsamUng og med koordinatorgruppa
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•

Oppfølging av deltakelse fra ungdomsrepresentanter i europeiske organisasjoner

•

Videreutvikle modellen med et eget arbeidsutvalg i ØstsamUng

•

Arbeide videre med en formalisering av læringsutbytte for de som deltar i ØstsamUng.

•

Tilrettelegge for møter mellom representanter for ØstsamUng og Østlandssamarbeidets
politiske organer.

Østlandsutstillingen
•

Finansieringsmodellen for Østlandsutstillingen videreføres ut 2021 inntil videre.

•

Arbeide med å videreutvikle kultursamarbeidet med Tyskland og i Østersjøen i tråd med de
overordnede målene for Tysklandsamarbeidet.

Kommunikasjon
•

Forvalte og videreutvikle Østlandssamarbeidets kommunikasjonskanaler med nettside,
nyhetsbrev, sosiale medier og landingsside for InterCity

•

Utvikle et nytt format for årsrapportering som tilfredsstiller fylkeskommunenes
rapporteringsbehov og er et kommunikasjonsvennlig produkt.

•

Kompetanseutvikling innen bruk av verktøy for digital innholdsproduksjon og gjennomføring
av digitale arrangementer

Vedlegg
Ingen vedlegg
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Sak 28/20 Rammebudsjett 2021
Forslag til innstilling
1. Representantskapet legger til grunn at rammene for basisvirksomheten i 2020 videreføres i
2021 og ser positivt på at budsjettrammen videreføres uten pris- eller lønnsvekstjustering i
2021 på bakgrunn av koronasituasjonen.
2. Modell _ velges som modell for kontingentfordeling f.o.m. 2021. På bakgrunn av dette ber
representantskapet om at det gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2021-budsjettet
til dekning av basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet:
a. Innlandet fylkeskommune:
b. Oslo kommune:
c. Vestfold og Telemark fylkeskommune:
d. Viken fylkeskommune:
3. Representantskapet ber om at det gjøres følgende avsetninger til Østlandsutstillingen på
2021-budsjettet:
a. Innlandet fylkeskommune:
b. Oslo kommune:
c. Vestfold og Telemark fylkeskommune:
d. Viken fylkeskommune:
4. Sekretariatet bes fremlegge endelig forslag til budsjett for behandling på
representantskapets høstmøte.

Saksredegjørelse
Rammebudsjett for 2021 må ses i sammenheng med i med handlingsplanen for 2021, jf. sak
27/2020. På bakgrunn av koronasituasjonen foreslås det at driften av Østlandssamarbeidet
videreføres på samme nivå som i 2020 og at budsjettrammen fastsettes uten noen pris- eller
lønnsvekstjustering.
I saken om handlingsplanen er det likevel nedfelt en klar ambisjon om økt aktivitetsnivå innenfor
samme budsjettramme gjennom digital samhandling og digitale arrangementer. Koronasituasjonen
medfører at aktivitetsnivået i 2020 kan bli noe mindre enn planlagt fordi aktiviteter og prosesser blir
forskjøvet – samtidig har man gjennom en digital kompetanseheving i fylkeskommunal sektor fått
bedre forutsetninger for økt aktivitet i 2021. Mer samarbeid digitalt innebærer redusert tidsbruk og
økt tilgjengelighet for fylkeskommunenes politiske og administrative representanter (og andre
relevante aktører) som deltar i Østlandssamarbeidets aktiviteter.
Fordelingen på utgiftsposter i budsjettforslaget (se vedlegg 1) tar utgangspunkt i budsjettpostene i
2020. Sekretariatet foreslår en totrinns-prosess hvor både endelig handlingsplan og endelig budsjett
vedtas på representantskapets høstmøte. Derfor kan enkelte utgiftsposter på de ulike
innsatsområdene bli justert frem til høstmøtet i henhold til forslaget til endelig handlingsplan. Dette
vil ikke påvirke den samlede rammen eller fylkeskommunenes kontingentandel, som er til behandling
i denne saken.
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Modell for kontingentfordeling
I sak 22/20 på møtet 6. mars drøftet representantskapet spørsmålet om modell for
kontingentfordeling og ble enige om at saken skulle behandles på møtet i juni.
Forutsetningene for saken har ikke endret seg vesentlig siden behandlingen i mars. Det er tre
overordnede modeller som er hovedalternativene:
Alternativ A: Lik andel
Deltakerne betaler like stor kontingent til basisdriften av Østlandssamarbeidet. Jf. samarbeidsavtalen
er Østlandssamarbeidet et samarbeid mellom likeverdige parter. En lik kontingentfordeling vil være
en måte å underbygge likhetsprinsippet slik dette har vært praktisert frem til 2019.
Alternativ B: Grunnbeløp + innbyggertall
Kontingenten vil bestå av både et grunnbeløp (som er likt for alle partene) og et beløp basert på
innbyggertallet i fylkeskommunene og Oslo kommune. I stedet for et rent likhetsprinsipp tar
fordelingsmodellen i større grad hensyn til forskjellene i innbyggerantall og dermed
inntektsgrunnlaget for deltakerne i samarbeidet. Fordelingen mellom grunnbeløp og innbyggertall
kan vektes forskjellig. I eksempelet som ble presentert i mars var det lagt opp til 50 % grunnbeløp og
50 % etter innbyggertall.
Alternativ C: Midlertidig videreføring av 2020-fordelingen
Den midlertidige 2020-modellen videreføres gjennom hele valgperioden 2020-2023. Modellen kan
velges i en overgangsperiode dersom fylkeskommunene ikke finner det hensiktsmessig å avklare
endelig kontingentfordeling allerede nå. Valg av alternativ C bør gjøres med en forståelse om at
fordelingsmodellen ikke skal etableres som fast praksis og at man skal gjøre en ny vurdering av dette
før 2023.

Vedlegg
Vedlegg 1: Forslag til rammebudsjett for 2021
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Sak 29/20 Samarbeid med OR og ORE
Forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering og ber sekretariatet sette saken
opp på agendaen på møte i representantskapet 12. juni.
Saksredegjørelse
På møte i representantskapet 6. mars ble det regionale samarbeidet mellom Osloregionen,
Osloregionens Europakontor og Østlandssamarbeidet drøftet. Representantskapet la vekt på
at det må være fylkeskommunene selv som er drivkraft i prosessen, ikke sekretariatene i
Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor. Derfor var det enighet
om at partene i første omgang vurderer dette internt slik at man på neste møte i
representantskapet kan drøfte saken nærmere.
Følgende vedtak ble gjort:
Representantskapet ber de fire fylkeskommunene forberede innspill om organiseringen av
det regionale samarbeidet på Østlandet til videre diskusjon i neste møte i
representantskapet.
Sekretariatsleder er fortsatt av den oppfatning at det er fylkeskommunene og Oslo
kommune som må ta et tydelig politisk lederskap når man skal drøfte den fremtidige
organiseringen av det regionale samarbeidet i landsdelen. Sekretariatet imøteser derfor en
første drøfting av denne saken på møte i representantskapet 12. juni.
Saken er nå satt på sakskartet slik at administrasjonsutvalget kan drøfte om
fylkeskommunene og Oslo kommune har kommet i gang med de interne vurderingene av
det fremtidige regionale samarbeidet i landsdelen. Etter forrige møte i representantskapet
har koronautbruddet endret dagsorden og prioriteringer – og det kan derfor være greit at
medlemmene i administrasjonsutvalget drøfter den videre fremdrift i denne saken.
Vedlegg
Ingen vedlegg i saken
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Sak 30/20 Møte i representantskapet 12. juni
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om opplegget for møte i representantskapsmøtet
12. juni til orientering.
2. Utvalget ser positivt på at det arbeides med å få til et digitalt dialogmøte med representanter
fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i forbindelse med
representantskapsmøtet.

Saksredegjørelse
Representantskapets møte ble flyttet fra 5. juni til 12. juni. Tidligere var planen at møtet skulle
gjennomføres på Stortinget i kombinasjon med å møte representanter fra samferdselskomiteen. På
grunn av koronasituasjonen gjennomføres møtet digitalt i stedet.
Både ansatte og politikere har fått betydelig større digital kompetanse de seneste ukene. Dette gjør
at det bør være uproblematisk å gjennomføre møter digitalt.
Samtidig er det visse begrensninger knyttet til å behandle saker i digitale møter, og noen typer saker
egner seg nok bedre enn andre.
Sekretariatet ber administrasjonsutvalget vurdere sakslisten nedenfor og komme med eventuelle
endringsforslag.
•

26/20 Godkjenning av protokoll

•

27/20 Orienteringer

•

28/20 Status fagpolitisk utvalg samferdsel

•

29/20 Høringsinnspill og kommunikasjon NTP

•

30/20 Status fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse

•

31/20 Status Østlandssamarbeidets europaforum

•

32/20 Høring om nasjonalt europapolitisk forum (ikke endelig avklart)

•

33/20 Revidert strategiprosess

•

34/20 Handlingsplan 2021

•

35/20 Rammebudsjett 2021

•

36/20 Samarbeid med OR og ORE

Sekretariatsleder er fortsatt i dialog med leder av Stortingets transport- og
kommunikasjonskomite med tanke på at man ved møtets begynnelse kan gjennomføre et
dialogmøte med representanter fra de ulike partiene i komiteen. Det er allerede gitt positive
signaler til dette, og sekretariatet vil i samråd med leder av representantskapet og leder av
fagpolitisk utvalg for samferdsel avklare rammer og innhold for et slikt dialogmøte. Gitt at
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dette dialogmøte lar seg gjennomføre, vil behandling av det ordinære sakskartet starte etter
at dialogmøtet er avsluttet.
Vedlegg
Ingen vedlegg
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