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Sakskart til møte i administrasjonsutvalget
Tid: Fredag 12. februar 2020 kl. 10:00-11:30
Sted: Microsoft Teams
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Sak 01/21 Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. oktober 2020

Saksredegjørelse
Utkast til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 23. oktober. Sekretariatet har ikke
mottatt noen merknader til utkastet.

Vedlegg
Forslag til protokoll fra møte 14. oktober 2020
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Sak 02/21 Aktuelle saker
Forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksredegjørelse
Det legges opp til at det gis korte orienteringer (max 2-3 minutter) fra fylkeskommunene om aktuelle
saker som kan ha interesse utover egen fylkeskommune.
I tillegg gir sekretariatet en kort oppdatering om aktuelle saker.

Vedlegg
Ingen vedlegg
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03/2021 Regnskap 2020
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar det foreløpige regnskapet for 2020 til orientering.
2. Revidert regnskap legges fram for behandling på møte i representantskapet 5. mars.
Saksredegjørelse
Regnskapet til Østlandssamarbeidet føres av Viken fylkeskommune og revideres av Viken
fylkesrevisjon. I tillegg til det ordinære regnskapet, føres et driftsregnskap etter formål, for
bedre å synliggjøre sammenhengen mellom aktiviteter og regnskap. I regnskapsrapporten
sammenstilles regnskapstallene fra 2020 med tilsvarende tall fra 2018 og 2019.
Det vedlagte regnskapet er et foreløpig regnskap som nå er oversendt Viken fylkesrevisjon
for gjennomgang og kontroll. Endelig revisorgodkjent regnskap tas inn i årsrapporten og
legges fram for behandling på møte i representantskapet 5. mars.
Det foreløpige regnskapet for 2020 viser at Østlandssamarbeidet i 2020 har hatt et
mindreforbruk på kr. 823.051. Mindreforbruket i 2020 avsettes til bundet fond.
Egenkapitalen har dermed i 2020 økt fra kr. 5.749.638 ved årets begynnelse til kr. 6.572.689
pr. 31. desember 2020.
Nedenfor er det foreløpige regnskapet fordelt på aktivitetsområder/prosjekter:
Hovedposter

2018

2019

2020

Inntekter

-7 406 189

-6 699 421

-6 630 000

Sekretariat

3 796 765

4 231 648

4 281 626

304 016

160 393

8 491

94 736

163 121

135 931

1 225 000

1 330 000

1 365 000

18 645

-229 282

0

0

114 290

0

ØstSamUng

80 129

141 736

575

Samferdsel

228 178

431 076

154 555

Utvalg og grupper
Informasjon/kommunikasjon
Østlandsutstillingen
EUSBSR (Konferanse i Polen)
Youth Camp 2019

Næring og kompetanse

20 992

0

0

107 369

8 475

-131 740

0

0

-20 193

BSSSC

353 301

285 150

0

Scandria2Act (interregprosjekt)

207 605

-220 440

0

Interreg KMD

-92 725

-187 036

9 115

Internasjonalt arbeid – generelt
Lets communicate (interreg prosjekt)

Korreksjon (ikke prosjektførte kostnader)
Mindreforbruk

3 590
-1 062 178

-470 290

-823 051
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Mindreforbruket i 2020 skyldes først og fremst færre fysiske møter, lavere reisevirksomhet
og utsettelse av planlagte aktiviteter på grunn av pandemien, samt mindre bruk av eksterne
konsulenter.
Nedenfor er de faktiske tallene sammenholdt med budsjettet for 2020.
Prosjekt
50602 - FRLED Inntekter kommunale og fylkeskommunale

Hittill i År

Budsjett HiÅr

Differanse HiÅr

-6 565 000

-6 565 000

0

-65 000

0

65 000

4 281 626

4 100 000

-181 626

8 491

150 000

141 509

135 931

250 000

114 069

1 365 000

1 365 000

0

50608 - FRLED ØstSamUng

575

60 000

59 425

50609 - FRLED Samferdsel

154 555

250 000

95 446

0

300 000

300 000

-131 740

40 000

171 740

-20 193

-50 000

-29 807

9 115

100 000

90 885

-826 641

0

826 641

50603 - FRLED Andre inntekter
50604 - FRLED Sekretariat
50605 - FRLED Utvalg og grupper
50606 - FRLED Informasjon/kommunikasjon
50607 - FRLED Østlandsutstillingen

50610 - FRLED Næring og kompetanse
50611 - FRLED Internasjonalt arbeid – generelt
50612 - FRLED Lets communicate (interreg prosjekt)
50613 - FRLED Interreg KMD
Sluttsum

Etter at Viken fylkesrevisjon har kontrollert regnskapet for 2020, vil regnskapet innarbeides i
årsrapporten som skal behandles på møte i representantskapet 5. mars.

Vedlegg
Foreløpig regnskap for 2020
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04/2021 Årsrapport 2020
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget slutter seg til forslaget om å supplere den formelle
årsrapporten med en digital web-basert rapportering.
2. Forslag til årsrapport 2020 tas til orientering.
3. Sekretariatet bes om å innarbeide innspillene fra administrasjonsutvalget i den
endelige årsrapporten som skal behandles på representantskapsmøtet 5. mars.
Saksredegjørelse
I år har sekretariatet lagt om rapporteringa – og den gamle årsrapportmalen blir nå historie.
I stedet går vi nå over til en todelt rapportering med:
I. et formelt dokument (Word/PDF) som skal behandles av representantskapet og som
deretter sendes til fylkesksommunene for videre behandling.
II.
en digital web-basert presentasjon av året som er gått. Presentasjonen vil visuelt se
bedre ut og den kan brukes på alle våre ulike kommunikasjonsflater. Dette er viktig
med tanke på å få ut relevant informasjon både eksternt og internt.
Forslag til årsrapport for 2020 er vedlagt. Rapporten har et forord v/ lederen av
representantskapet. Ellers er rapporten en gjennomgang av de ulike innsatsområdene som
Østlandssamarbeidet har jobbet med i 2020. Årsregnskapet vil innarbeides i årsrapporten før
behandling i representantskapet 5. mars.
Vedlegg
Forslag til årsrapport for 2020
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05/2021 Prinsipper for bruk av fondsmidler
Forslag til vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.
2. Sekretariatet bes om å utarbeide en sak om fondsmidlene for representantskapet, og
det legges til grunn at innspillene fra administrasjonsutvalget tas med i det videre
arbeidet.
Saksfremlegg
Bakgrunn
Østlandssamarbeidet hadde en egenkapital pr. 31.12. 2019 på kr. 5.749.638.
Mindreforbruket i 2020 var på kr. 823.051 – i hovedsak på grunn av epidemien. Dette betyr
at egenkapitalen pr. 31.12.2020 var kr. 6.572.689.
Fondsmidlene er bygget opp over tid. Hovedårsaken til dette er Østlandssamarabeidet sin
deltagelse i ulike interregprosjekter der det har vært mulig å skaffe ekstern finansiering.
Det er budsjettert med et merforbruk i 2021 på kr. 500.000, men hvor vidt dette realiseres
er avhengig av utviklingen i smittevernbestemmelsene og aktivitetsnivået i den resterende
del av 2021.
På forrige møte i administrasjonsutvalget (oktober 2020) ble det pekt på at
Østlandssamarbeidet de siste årene har bygget opp et betydelig reservefond og at det er
ønskelig at dette drøftes nærmere i 2021.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatets anbefaling er at det lages en sak til representantskapsmøtet i mars eller i juni
2021 som nedfeller prinsippene for bruk av fondsmidler. Det vil i denne sammenheng være
viktig at bruk av fondsmidler skal gi merverdi for fylkeskommunene
Fondsmidlene bør anvendes til felles aktiviteter som krever midler ut over det ordinære
rammebudsjettet. I praksis vil det gi fylkeskommunene større fleksibilitet til å iverksette
felles aktiviteter som krever ekstra ressurser. Bruk av fondsmidler kan vedtas i forbindelse
med ordinær budsjettbehandling eller det kan gjøres budsjettrevisjoner uavhengig av de
årlige budsjettprosessene.
Bruk av fondsmidlene gjør det mulig for Østlandssamarbeidet å ha større ambisjoner i flere
år fremover uten at det krever ekstrabevilgninger fra fylkeskommunene.
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Mandatene til de fagpolitiske utvalgene spesifiserer at det er representantskapet som skal
godkjenne aktiviteter som krever økt ressurstilgang fra fylkeskommunene. Med bruk av
fondsmidler kan representantskapet godkjenne aktiviteter foreslått av de fagpolitiske
utvalgene uten at det krever ekstrabevilgninger.
I tillegg gir fondsmidlene sikkerhet i forbindelse med uforutsette utgifter.
Mulige aktiviteter
Det er flere typer aktiviteter som kan finansieres gjennom bruk av fondsmidler. Fra
sekretariatets side er det tre typer bruk av fondsmidler som er mest aktuelle:
• Felles prosjekter iverksatt gjennom Østlandssamarbeidet. Dette kan bl.a. inkludere
både fagprosjekter og interessepolitiske kampanjer.
• Medfinansiering i prosjekter med europeiske partnere som søker midler fra EUprogrammer som Interreg, Erasmus+, Horisont osv. Da kan fondsmidlene brukes til å
utløse større summer fra programmene.
• Formannskap i europeiske nettverk hvor fylkeskommunene deltar i fellesskap
gjennom Østlandssamarbeidet.
Vedlegg
Ingen vedlegg
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06/2021 Strategi
Forslag til innstilling
1. Representantskapet slutter seg til det framlagte strategiforslaget for
Østlandssamarbeidet
2. Forslag til ny strategi sendes på høring til fylkeskommunene med frist 30. april
3. Det legges til grunn at representantskapet på sitt møte i juni kan gjøre sitt endelige
strategivedtak.
Saksredegjørelse
Om prosessen
I tråd med vedtatt prosessplan legges fylkeskommunenes 2030-strategi for
Østlandssamarbeidet nå frem for behandling i representantskapet. Strategiforslaget har
etter høstmøte i representantskapet vært på høring i både i fagpolitiske utvalg og de
administrative gruppene.
Etter representantskapets møte 5. mars (og evt. justering av strategiforslaget) sendes
strategiforslaget ut på høring i fylkeskommunene med politisk behandling i
fylkesting/fylkesutvalg/fylkesråd. I hht. til prosessplanen er høringsfristen i
fylkeskommunene satt til 30. april. Evt. høringsinnspill fra fylkeskommunene vil
sammenstilles og drøftes på møte i administrasjonsutvalget, og endelig strategiforslag vil
deretter legges fram for sluttbehandling på møte i representantskapet 4. juni 2021.
Nærmere om strategiforslaget
Det framlagte strategiforslaget (se separat vedlegg) har en mer tydelig strategisk innretning
enn hva som har vært tilfelle med Østlandssamarbeidet sine tidligere strategier.
Strategiforslaget, som har et tidsperspektiv frem mot 2030, tar utgangspunkt i at
fylkeskommunene selv legger FN sine bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet både på
kort og lang sikt. Tre visjoner spennes opp for landsdelen:
•
•
•

Det grønne Østlandet
Det inkluderende Østlandet
Det konkurransedyktige Østlandet

En strategi som peker frem mot 2030 kan gi økt styringsfleksibilitet, i tråd med etablert
praksis. Sammenlignet med gjeldende strategi vil fylkeskommunene dermed få et større
handlingsrom til å kunne løfte frem aktuelle saker/tema, heller enn å styre etter en for
detaljert strategiplan. Representantskapet kan gjøre prioriteringer gjennom opprettelsen av
politiske organer og iverksetting av ulike initiativ. Fagpolitiske utvalg og Europaforum kan
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selv vurdere om de ønsker å utvikle egne strategier eller handlingsprogram på eget
fagområde eller relevante innsatsområder, f.eks. InterCity eller høyere yrkesfaglig
utdanning.
Det vil heller ikke være nødvendig å gjennomføre en like omfattende strategiprosess etter
hvert valg. I stedet kan ny politisk ledelse gjennomgå og vurdere om det er behov for
endringer ved begynnelsen av den enkelte fylkestingsperiode.
Innspill til høringsforslaget
På møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 1. februar ble det satt fram forslag om man i
strategidokumentet bør være mer tydelig i omtalen av InterCity og at man også bør fastsette
et konkret årstall som sluttdato for ferdigstillelsen av InterCity.
Sekretariatets vurdering av forslaget.
Sekretariatet har forståelse for og støtter intensjonen i forslaget om å være tydelig når det
gjelder fremdrift og ferdigstillelse av InterCity. InterCity er det viktigste fellesprosjektet som
fylkeskommunene arbeider med, og i alt kommunikasjonsmateriell og i all kommunikasjon
om InterCity ligger det inne et budskap om at en endelig sluttdato må fastsettes for
prosjektet. Sekretariatet ser det imidlertid ikke som naturlig at dette skal stå eksplisitt i
strategidokumentet som har en annen og mer overordnet innretning. I strategidokumentet
pekes det på at ….
«…de fagpolitiske utvalgene og europaforumet tar initiativ til egne strategier for deres
fagområder eller særlig relevante innsatsområder etter eget ønske….»
Sekretariatet mener på denne bakgrunn at forslaget om ferdigstillelse av InterCity-prosjektet
hører mer hjemme i en strategi for fylkeskommunes arbeid med InterCity.

Vedlegg
Vedlegg 1: Forslag til strategi
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07/2021 Sak om Østlandsutstillingen til RS-møte 5. mars
Forslag til vedtak
Saken legges fram for drøfting uten forslag til vedtak

Saksredegjørelse
Innledning
Østlandsutstillingen (ØU) er en årlig, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler samtidskunst
fra og på Østlandet. Utstillingen inngår i et landsdekkende nettverk av utstillinger. Siden 2011 har
ØU utgjort et felles kulturpolitisk tiltak i Østlandssamarbeidet. Oslo kommunes og
fylkeskommunenes årlige bidrag til utstillingens finansiering har siden da vært innkrevd sammen med
kontingent til Østlandssamarbeidet. Midlene er så blitt overført til ØU i en samlet pott. Dette for å
sikre en stabil og forutsigbar finansieringsmodell for utstillingen. Ordningen er foreløpig vedtatt å
gjelde ut 2021.
ØU har fra Østlandssamarbeidets side vært fulgt opp via kulturgruppa, som har hatt ansvar for å
utforme felles tildelingsbrev samt ha løpende dialog og samtaler med styret og daglig leder i
ØU. Kulturgruppa representerer også Østlandssamarbeidet i ØUs representantskap. Kulturgruppa
mottar noe adm. støtte fra sekretariatet i Østlandssamarbeidet.
ØU på agendaen i representantskapets møte 6. mars 2020
I lys av regionreformen behandlet representantskapet i sak 17/20 i møte 6. mars 2020
Østlandsutstillingen og framtidig kobling til Østlandssamarbeidet. Følgende vedtak ble gjort:
1. Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk tiltak i

Østlandssamarbeidet.
2. Modellen med innkreving av fylkeskommunenes andel til Østlandsutstillingen
sammen med kontingentinnbetaling til Østlandssamarbeidet videreføres ut året
2021.
3. Fylkeskommunene bes avklare sitt forhold til Østlandsutstillingen, inkl. modell for
finansiering, innen utgangen av 2020.
4. For blant annet å følge opp Østlandsutstillingen, ser representantskapet det som
ønskelig at Østlandssamarbeidets kulturgruppe videreføres.
Fylkeskommunenes oppfølging i 2020
Den administrative kulturgruppa ble re-etablert på møte 13. mai 2020 og har i 2020 vært ledet av
Rolf Olsen, rådgiver i seksjon for kultur, idrett og friluftsliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.
Fra 1. januar 2021 er Bjørn Westad, rådgiver kultur i Innlandet fylkeskommune leder for gruppa.
Gruppa har i 2020 gjennomført to møter med Østlandsutstillingen – ett digitalt samt ett fysisk møte
der de besøkte årets utstilling i Fredrikstad. Kulturgruppa var representert på

representantskaps-møte i ØU i september ved Hilde Eriksen, seniorrådgiver kultur i Viken
fylkeskommune. Tildelingsbrev for 2021 er utarbeidet og oversendt.
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Kulturgruppa har hatt ansvar for å følge opp representantskapets vedtak om å avklare
fylkeskommunes forhold til Østlandsutstillingen – inkl. modell for finansiering – innen
utgangen av 2020. Oslo kommune, som ikke har vært omfattet av endringer som følge av
regionreformen, har uttrykt at de er fornøyde med Østlandsutstillingen og dagens ordning for
innkreving av midler. De tre nye fylkeskommunene har hatt en gjennomgang og behandlet sak
om Østlandsutstillingen. I Vestfold og Telemark fylkeskommune har forholdet til
Sørlandsutstillingen (som Telemark har vært tilknyttet) også inngått i behandlingen.

Viken fylkeskommune
Fylkesrådet i Viken fylkeskommune behandlet sak om fremtidig finansiering av
Østlandsutstillingen i sitt møte 10.12.2020. Fylkesrådets vedtok følgende:
1. Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk samarbeid utenfor
Østlandssamarbeidet fra 2022.
2. Midler fra kontingenten til Østlandssamarbeidet som i dag går videre til
Østlandsutstillingen, overføres budsjett for kultur og mangfold fra 2022.
3. Viken fylkeskommune tilbyr å ha en koordinerende rolle i samarbeidet.
Fra saksframlegget:
Fylkesrådet har i tidligere sak vedtatt å videreføre medlemskapet i Østlandssamarbeidet. Det
er ikke tenkt at kultur er et område som skal inngå i dette samarbeidet videre fra Vikens
side. Derfor bør Østlandsutstillingen ha en annen organisering i det videre enn det som er i
dag. Forslag til løsning er å fortsette Østlandsutstillingen som et bilateralt samarbeid mellom
samarbeidsfylkene og Oslo kommune. Dette fordrer at den delen av medlemskontingenten
til Østlandssamarbeidet fra Viken fylkeskommune, som går til Østlandsutstillingen, overføres
budsjettet for kultur og mangfold. I et slikt samarbeid kan Viken fylkeskommune ta en
koordinerende rolle mellom Oslo kommune og de fylkeskommunene som finansierer
Østlandsutstillingen. Ansvaret for driften og utviklingen av Østlandsutstillingen må fortsatt
ligge hos de syv kunstnerorganisasjonene i fylkene på Østlandet som etablerte utstillingen.
Det er viktig at utstillingen fortsetter som en kunstnerdrevet innretning, med støtte fra det
offentlige.
Vurdering: Fylkesråden vurderer at støtten til Østlandsutstillingen bør videreføres som et
felles kulturpolitisk tiltak utenfor Østlandssamarbeidet og at Viken fylkeskommune bør ta en
ledende koordinerende rolle i dette arbeidet. Det bør også være rom for at
Østlandsutstillingen kan utvikle nye internasjonale samarbeidsprosjekter innenfor
Østlandsutstillingens formål.
Innlandet fylkeskommune
Saken ble behandlet i utvalg for kultur - sak 80/2020 i møte den 02.12.2020 med følgende
vedtak:
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Utvalg for kultur tar saken om videreføring av samarbeidet mellom
Østlandsutstillingen og de nye fylkeskommunene på Østlandet til orientering. Utvalg
for kultur anbefaler at Innlandet fylkeskommune støtter videreføring av
Østlandsutstillingen med 400 000,Fylkesrådmannens innstilling i saken:
Innlandet fylkeskommune anser Østlandsutstillingen som viktig for kunstnerne i regionen, og
anerkjenner den betydning ØU har som visningsarena for samtidskunst. Utstillingen og
aktivitetene når fram til en bred publikumsgruppe, involverer en rekke samarbeidspartnere
og er et viktig bidrag til utviklingen av kunstfeltet i Innlandet. Fylkesrådmannen ser positivt
på videre samarbeid med Østlandsutstillingen, og fortsatt oppfølging gjennom
Østlandssamarbeidets kulturgruppe. Støtten videreføres på samme nivå som tidligere.
Det framheves også i saken at: Innlandet fylkeskommune har startet arbeidet med en ny
kulturstrategi for Innlandet. Østlandsutstillingen vil være en av virkemidlene som spilles inn
til strategien, for å styrke det visuelle kunstfeltet.

Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune er enige om at nåværende løsning for innkreving av
midler til Østlandsutstillingen – via Østlandssamarbeidet - er den enkleste og mest
funksjonelle.
Behandling i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett – sak 68/20 i møte
20.10.20 med følgende møtebehandling/votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak: Saken om Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen tas til orientering.
Fylkesrådmannens innstilling i saken:
Fylkesrådmannen ser at Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen til sammen dekker hele
det geografiske området som utgjør Sørlandet og Østlandet og bidrar til regionalt og
interregionalt samarbeid og møter mellom kunstnere og publikum på kunstarenaen. Både
Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen arbeider for å være i front med å sikre
kunstnerne produksjonsmidler, utstillingshonorar og utstillingsvederlag og å lage
bærekraftige kunstnerskap.
Fylkeskommunens kulturadministrasjon har konsultert utstillingenes administrasjoner som
begge opplyser at å innlemme hele det nye i fylket som del av deres nedslagsfelt blir en for
stor administrativ belastning med eksisterende ressurser. Begge uttrykker likevel at de vil
invitere kunstnerne i hele Vestfold og Telemark fylke til å delta i deres utstillinger, uten at
utstillingene forpliktes til å ta steget fullt ut med utvidelse av visningsområder og
invitasjoner til deltagelse i representantskap, styre og juryer. Fylkesrådmannen vurderer at
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dette allikevel vil gi gode muligheter for billedkunstnerne i fylket og velger å videreføre
tilskudd til Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen på dagens nivå.
Vestfold og Telemark fylkeskommune er enige om at nåværende løsning for innkreving av
midler til Østlandsutstillingen – via Østlandssamarbeidet - er den enkleste og mest
funksjonelle.
Framtidige økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser vil bli vurdert i forbindelse
med arbeidet med ny Kulturstrategi og presentert når denne skal vedtas og realiseres.

Sekretariatets merknad
I og med at tilbakemeldingene fra de fire fylkeskommunene ikke er enstemmig i sin
anbefaling kreves en ekstra runde mellom de fire partene. Kulturgruppa i
Østlandssamarbeidet vil ha saken på agendaen i sitt møte 10. februar og anbefalinger fra
gruppa vil bli tatt med inn i administrasjonsutvalgets behandling. Forslag til vedtak i saken til
representantskapet 5. mars kan utarbeides på bakgrunn av resultater og anbefalinger fra
disse møtene.
Vedlegg
Ingen vedlegg
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08/2021 Fylkeskommunenes interessepolitiske arbeid frem mot valget 2021
Forslag til vedtak
Saken legges fram for drøfting uten forslag til vedtak
Saksredegjørelse

Skal fylkeskommunene jobbe mer proaktivt for å definere hvilke oppgaver og virkemidler
som bør desentraliseres etter regionreformen – og som dermed kan styrke det regionale
politiske nivået?
Fra sekretariatets perspektiv fremstår fylkeskommunene nokså samstemte i at
oppgaveoverføringen hittil har vært utilstrekkelig. Flere oppgaver må overføres om
fylkeskommunene skal kunne fylle rollen som samfunnsutvikler på en god nok måte.
Spørsmålet er om fylkeskommunene bare skal vente og reagere på utspill fra regjeringen,
eller om man skal arbeide mer offensivt for å sette dagsorden inn mot valget i september og
utformingen av en ny regjeringsplattform. Kan fylkeskommunene få mer gjennomslag ved å
presentere en egen felles «visjon» for roller og oppgaver til mer slagkraftige
fylkeskommuner.
Et slikt initiativ vil også være i tråd med ambisjonene om å prioritere det interessepolitiske
arbeidet inn mot Stortingsvalget, nedfelt i handlingsplanen 2021 vedtatt av
representantskapet høsten 2020:

I forkant av regionreformen arbeidet Østlandssamarbeidet med oppgavespørsmålet og en
rekke uttalelser, utredninger og rapporter, kronikker ble utarbeidet. Med bakgrunn i dette
felles arbeid med regionreformen i 2015 og 2016 kan det også i tiden frem mot
Stortingsvalget være aktuelt å bruke Østlandssamarbeidet som en felles arena for å utforme
felles posisjoner og tilhørende kommunikasjonsaktiviteter.
På næringsområdet kan dette være av spesiell stor interesse. Fra regjeringens side har det
vært nedsatt et ekspertutvalg, Hagen-utvalget, som leverte sine anbefalinger for
desentralisering av oppgaver. Denne ble fulgt opp av oppgavemeldingen. I tillegg til har det
blitt gjennomført en områdegjennomgang av det næringsrettede virkemiddelapparatet.
Sekretariatets rapport om næring og kompetanse (se separat vedlegg) oppsummerer alle
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disse tre dokumentene. Flere tema på næringsområdet er aktualisert den siste tiden og kan
inngå i et slikt arbeid inn mot Stortingsvalget. Signalet fra næringsministeren i møtet 4.
desember (fagpolitisk utvalg) var at det ikke ville komme noen egen stortingsmelding eller
helhetlig, samlet oppfølging av områdegjennomgangen. Dette kan gi fylkeskommunene et
handlingsrom til å være på offensiven og sette dagsorden.
Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse vil drøfte tematikken på sitt møte 19. februar
og signalene fra dette møtet vil - sammen med signalene fra møtet i administrasjonsutvalget
12. februar - være styrende for om tematikken skal tas opp i sin fulle bredde på møte i
representantskapet 5. mars.
Valgkamp handler om partipolitikk. Østlandssamarbeidet har i denne fylkestingsperioden
posisjonspartier fra Ap og Sp, mens dagens regjering inkluderer 3 av de 4 borgerlige
partiene. Hvorvidt fylkeskommunene i landsdelen ønsker å bruke Østlandssamarbeidet som
en felles arena i det interessepolitiske arbeidet for å styrke det regionale folkevalgte nivået
må drøftes og avklares nærmere.
En annen problemstilling som også i denne sammenhengen må avklares, er hvorvidt
fylkeskommunene finner det mer naturlig å bruke KS sine organer i det proaktive arbeidet
for å styrke det folkevalgte regionale nivået inn mot utformingen av en ny
regjeringsplattform. Andre alternativer kan også være aktuelle.

Vedlegg
Rapport om næring og kompetanse (separat vedlegg)

18

ostsam.no

09/2021 Møte i representantskapet 5. mars – rammer og innhold
Forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til rammer og innhold for
representantskapets neste møte 5. mars.
Saksredegjørelse
Med bakgrunn i føringene om å gjennomføre RS-møte 5. mars som et digitalt teams-møte,
foreslås det en todeling av møtet med en samlet tidsramme på 2 timer.
10:00-11:00 Eksterne orienteringer
11:00-12:00 Behandling av sakskart
Tidligere praksis med å invitere ØstsamUng til et felles møte i forbindelse med RS-møte i
mars vil ikke være aktuelt i og med at RS-møtet denne gangen blir digitalt.
Eksterne orienteringer
Det er flere alternativer når det gjelder tema for eksterne orienteringer:
✓ Dersom fylkeskommunene finner det riktig å samarbeide interessepolitisk inn mot
Stortingsvalget og ny regjeringsplattform, jf. sak 08/21, kan det være aktuelt med
eksterne orienteringer om fylkeskommunes fremtidige rolle som samfunnsutvikler.
Eksterne bidragsyter kan hentes inn på de ulike politikkområdene som er spesielt
relevante for fylkeskommunene. Dersom tematikken løftes opp på et overordnet
nivå kan det være aktuelt å invitere inn Statsrådene Nikolai Astrup eller Linda
Hofstad Helleland fra Kommunal og moderniseringsdepartementet. Det kan også
være aktuelt at en av fylkeskommunene forbereder en presentasjon der man – ut fra
eget ståsted – reflekterer over temaet.
✓ Tema: Klimaplan for 2021-2030 og Meld St.13 (2020-2021). Alle fylkeskommunene
legger FNs bærekraftmål til grunn for sin virksomhet. Det kan være aktuelt med
eksterne orienteringer fra ulike faglige/politiske vinklinger.
✓ Strategier for småbyer, kyst, fjell og innland. Regjeringen videreutvikler
distriktspolitikken med tre nye strategier – en for småbyer og tettsteder, en for
kysten og en for fjell og innland. Arbeidet har akkurat kommet i gang, og
departementet ønsker seg innspill. Fristen for innspill er satt til 1. mars. Strategiene
fra Regjeringen vil etter planen legges fram før sommeren og det kan være aktuelt å
invitere representanter fra kommunal og moderniseringsdepartementet til å orienter
om arbeidet.
✓ Perspektivmeldingen (som legges frem hvert fjerde år) legges frem denne uka.
Perspektivmeldingen utarbeides hvert fjerde år og legges stort sett frem tidlig i
valgåret. Formålet har vært å gi politikerne en anledning til å løfte blikket utover
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valgperioden og ta stilling til mer langsiktige utviklingstrekk for Norge. Innholdet kan
presenteres i møte?
✓ Andre tema?

Behandling av sakskart
Følgende saker settes opp på sakskartet på møtet i representantskapet 5. mars:
✓ Det kan være aktuelt at fylkene kan gi korte oppdateringer fra eget fylke. Den enkelte
fylkeskommune vil kunne stå fritt til å velge tema, alternativt kan vi i forkant gi noen
føringer på tema.
✓ Årsrapport og regnskap 2020
✓ Drøfting av interessepolitiske temaer frem mot Stortingsvalget og utforming av ny
regjeringsplattform, jf. sak 08/21 over.
✓ NTP 2022-33 og felles kommunikasjonsaktiviteter
✓ Østlandsutstillingen etter 2021
✓ Prinsipper for bruk av fondsmidler
✓ Østlandet 2030. Strategi for Østlandssamarbeidet
Dersom administrasjonsutvalget har andre innspill til innhold/gjennomføring – så følger
sekretariatet selvsagt opp dette.
Vedlegg
Ingen vedlegg
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