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Møte i administrasjonsutvalget
Tid:
Sted:
Til stede:

12. februar 2021 kl. 10:00-11:45
Microsoft Teams
Tron Bamrud (Innlandet)
Bjarne Haslund (Oslo)
Kristian Thowsen (Viken)
Lisbeth Eek Svensson (Vestfold og Telemark)

Fra sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Morten Stemre og Anne Irene Sæternes
Tron Bamrud ledet møtet
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Sak 01/21 Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. oktober 2020

Behandling
Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen.

Vedtak
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. oktober 2020
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Sak 02/21 Aktuelle saker
Forslag til vedtak
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.
Behandling
Det ble gitt korte orienteringer fra fylkeskommunene om aktuelle saker.
Vestfold og Telemark
•
•
•
•
•

Fokus på å bygge en felles kultur i den nye fylkeskommunen
Organisasjon (avvik mellom politisk og adm. organisering)
Samhandling på tvers (fjerne siloer)
Koronasitasjonen
Kollektivtransport

Oslo kommune:
•

Koronasituasjon har vært krevende
o Nedstegning
o Kompensasjonsordninger for næringslivet
o Vaksinestrategier

•
•

Sosial dumping. Nytenkning nødvendig for å sikre framtidig arbeidskraftbehov
Fagopplæring blir viktigere

Viken:
•
•
•
•
•
•
•

Kriseledelse (Korona og Gjerdrum-katastrofen) krevende for organisasjonen
Viken-modellen (utfordringer ESA)
Fagopplæring (ikke alle kan bli akademikere)
Kompensasjonsordninger for næringslivet
Planarbeid (3 planer skal erstatte 34 planer)
Fight med utdanningsdirektoratet
Godt samarbeid med Statsforvalteren

Innlandet:
•
•
•
•
•
•

Innlandsstrategien og 3 regionale planer
God konsistens politisk og adm. organisering
God stemning i det politiske mijø
Merker at valgkampen er i gang
Utfordringer med fylkesvegene og finansiering
God kontroll på koronasituasjonen
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Sekretariatet gav korte orienteringer om følgende saker:

-

-

Stauts i arbeidet med å koble det eurpapolitiske arbeidet mot de prioriterte
innsatsområdene samferdsel og næring/kompetanse
Status i arbeidet med å konkretisere aktuelle felles innsatsområder mellom
fylkeskommunene innenfor næring og kompetanse
Status i kommunikasjonsarbeidet vedr IC og ny NTP 2022-33
Endringer i sekretariatet, der Lars Godbolt har sluttet og ny kommunikasjonsrådgiver
Kristian Sing-Nergård er ansatt med oppstart 15. mars

Vedtak
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.
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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.
Behandling
Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen.

Vedtak
1. Administrasjonsutvalget tar det foreløpige regnskapet for 2020 til orientering.
2. Revidert regnskap legges fram for behandling på møte i representantskapet 5. mars.
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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.
Behandling
Utkast til årsrapport omtaler ikke administrasjonsutvalget spesifikt. Utvalget påpekte at dette bør
rettes opp før endelig årsrapport legges fram for godkjenning i representantskapet.

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.
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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.
Behandling
Administrasjonsutvalget pekte på at Østlandssamarbeidet de siste årene har bygget opp et
reservefond som pr. 31. desember 2020 er på i overkant av 6,5 mill. kroner.
Administrasjonsutvalget mener at det ikke er nødvendig at det bygges opp store
fondsressurser i Østlandssamarbeidet, uten at det er en klar plan for hva midlene skal
benyttes til. Det bør derfor foretas en vurdering av om deler av fondsavsetningen bør
benyttes til å redusere kontingenten for 2022, eventuelt for 2021.
Administrasjonsutvalget legger til grunn at saken drøftes prinsipielt på møte i
representantskapet 5. mars og at dette følges opp i forbindelse med det videre
budsjettarbeidet inn mot juni-møtet i representantskapet.
Vedtak
Administrasjonsutvalget ber sekretariatet utarbeide et revidert saksframlegg til
representantskapsmøte 5. mars der administrasjonsutvalget sitt forslag om fondsmidlene
innarbeides.
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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.
Behandling
Sekretariatet orienterte om at arbeidsutvalget i ØstsamUng har bedt om at
fylkeskommunene konsulterer sine ungdomsråd i forbindelse med at ØS sin strategi sendes
ut på høring i fylkeskommunene. Arbeidsutvalget støttet dette forslaget. Anmodningen
innarbeides i oversendelsesbrevet til fylkeskommunene.

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen.
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.
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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.

Behandling
Administrasjonsutvalget har merket seg at det er ulike oppfatninger i saken. Viken
fylkeskommune ønsker å frikoble Østlandsutstillingen fra Østlandssamarbeidet allerede fra
1. januar 2022, mens Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark ser det som ønskelig at dagens
organisering videreføres inntil videre, og at man bruker tiden frem til fylkestingsvalget i 2023
for å finne fram til en enhetlig og omforent løsning.
Vedtak
1. Administrasjonsutvalget konstaterer at det er ulike oppfatninger mellom
fylkeskommunene når det gjelder Østlandsutstillingens tilknytning til
Østlandssamarbeidet etter 1. januar 2022.
2. Administrasjonsutvalget ser det som ønskelig at representantskapet drøfter
muligheten for å samle seg om en felles strategi og tidslinje slik at man unngår at det
fra 1. januar 2022 etableres en delt løsning.
3. Saken oversendes til representantskapet uten innstilling.
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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
Behandling
Administrasjonsutvalget ser det som naturlig at representantskapet selv drøfter og avklarer
om fylkeskommunene på Østlandet skal ta en mer proaktiv interessepolitisk rolle fram mot
høstens valg for på denne måten å bidra til overføring av større oppgaver og flere
virkemidler til fylkeskommunene.
Administrasjonsutvalget viser også til at denne tematikken drøftes av fagpolitisk utvalg for
næring og kompetanse 19. februar. Administrasjonsutvalget legger til grunn at signalene fra
dette møtet innarbeides i saken før denne legges for representantskapet.
Vedtak
Administrasjonsutvalget ber sekretariatet oversende saken til representantskapet for
nærmere drøfting. Det legges til grunn at signalene fra fagpolitisk utvalg for næring og
kompetanse innarbeides i saken.
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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.
Behandling
Administrasjonsutvalget slutter seg til forslaget fra sekretariatet om at møtet i
representantskapet har en ramme på 2 timer, der første timen brukes til faglige/politiske
orienteringer og den siste timen til gjennomgang av sakskartet.
Vedtak
Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til rammer og innhold for
representantskapets neste møte 5. mars.
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