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04/2020 Europapolitisk arbeid i Østlandssamarbeidet 
 

Vedlegg 1 Europapolitisk samarbeid og Østlandssamarbeidet fra 2020 
Den politiske arbeidsgruppa har vært ledet av Gunn Marit Helgesen og har gjennomført to møter. 

Underlag fra nasjonale myndigheter knyttet til regionreform og internasjonalt samarbeid - herunder 

Prop. 84 S (2016-2017) (vedlegg 1) og UDs rapport om fylkeskommunenes internasjonale arbeid 

(vedlegg 2) er benyttet i arbeidsgruppas prosess. Gruppa har også bedt om input fra internasjonal 

adm. gruppe.   

Følgende punkter er understreket i drøftingen av det internasjonale arbeidet post 2020:  

• Koordinering av det internasjonale arbeidet mellom fylkeskommunene vil være viktig også etter 

regionreformen.  

• Sammen er vi sterkere både ute og hjemme – med hensyn til policy dokumenter, kontakt med 

UD/KMD, EUs institusjoner, Tysklandssamarbeidet mv.  

• Å dele og samarbeide vil kunne gi merverdi for alle – både store og små fylkeskommuner 

• Langsiktighet – viktig med kontinuitet og å ta vare på kompetanse 

• Internasjonalt samarbeid koblet opp til fylkeskommunenes faglige arbeid 

«samfunnsutviklerrollen» - faglig samarbeid viktig i forberedelse og koordinering.  

• Oppgavene bør være forankret i alle fylkeskommunene 

• Vi behøver en politisk møteplass– et «internasjonalt forum»- med god kobling til kontaktutvalget 

• Felles prosjektdeltakelse kan gi merverdi for arbeidet  

Internasjonalt samarbeid kan utgjøre en stor inspirasjonskilde for fylkeskommunenes daglige arbeid 

og støtter opp om samfunnsutviklingen. Det legger grunnlag for partnerskap og prosjekter og bidrar 

til kunnskap og gode eksempler/løsninger på fylkeskommunale oppgaver. For at det internasjonale 

samarbeidet skal kunne fungere, utvikles og blomstre kreves politisk grunnlagsarbeid for å sikre gode 

rammebetingelser, etablere partnerskap, sikre finansiering som norske aktører kan søke på, mv. 

Dette er et langsiktig og løpende påvirkningsarbeid som krever samhandling, samarbeid og 

koordinering for å kunne gjøre en forskjell.  

 

En europapolitisk arena på Østlandet 

For å støtte opp om det arbeidet som gjøres innenfor ulike samfunnsområder og som et tillegg til 

fylkeskommunenes internasjonale prosjekter mener den politiske arbeidsgruppa at det vil være 

behov for en arena for politikkovervåking, påvirkning og dialog om politiske spørsmål og 

rammebetingelser også etter 1. januar 2020.  

Det er få politikere i hver fylkeskommune som har ansvar for og er engasjert i internasjonalt 

arbeid/Europapolitikk, og en felles arena for å møtes på tvers av fylkeskommunene vil kunne ha stor 

merverdi for å styrke landsdelen.  Arenaen vil samtidig kunne bidra med innspill og 

informasjon/kunnskap til arbeidet på andre politikkområder i ØS, som samferdsel, næring, klima og 

miljø, mv.  

Med dette som utgangspunkt har politisk arbeidsgruppe drøftet ulike modeller/former for 

organisering av det europapolitiske samarbeidet fra 2020.  
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To mulige modeller for organisering av det europapolitiske arbeidet fra 2020 

To modeller er løftet fram, og gruppas medlemmer er delt i synet på hvilken modell de ser på som 

best for organisering av det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet (ØS) fra 2020. Politisk 

arbeidsgruppe anbefaler kontaktutvalget i møte 31. oktober å drøfte modellene og å gi en anbefaling 

om hvilken modell som bør legges til grunn inn mot konstituerende møte i representantskapet i 

januar 2020.  

Grunnlag for arbeidet i begge modellene: 

➢ Være en arena for å løfte fokus på det europapolitiske arbeidet i fylkeskommunene - et 

kolleganettverk og en arena for drøfting av europapolitiske tema og spørsmål 

➢ Påvirke rammer for fylkeskommunenes arbeid – inn mot nasjonale myndigheter – formelt og 

uformelt. Ved å stå sammen vil en både oppnå større tyngde og koordinerte innspill samt bedre 

utnytting av ressursene i fylkeskommunene samlet sett.  

➢ Gi større tyngde, samhandle og samordne arbeidet inn mot europeiske organisasjoner, 

Europapolitisk forum og lobbe inn mot EUs institusjoner  

➢ Ha fokus på kunnskap, kompetanse, informasjon 

➢ Følge opp og overvåke ungdomsmedvirkning gjennom ØstsamUng, samarbeidet med Schleswig-

Holstein/Tysklandsstrategien og Interreg Østersjø/Nordsjø og Europa 

Arbeidet i Europapolitisk utvalg/Østlandssamarbeidets Europaforum bør legge til grunn mål, 

strategier og innsatsområder i gjeldende Europastrategi 2017 – 2021 inntil nye strategi-dokumenter 

er på plass. 

  

Modell A: Et europapolitisk utvalg  

Et fagpolitisk utvalg på linje med samferdsel og næring-kompetanse underlagt representantskapet i 

ØS. Utvalget følger samme rammer og oppnevning fra den enkelte fylkeskommune som øvrige 

fagpolitiske utvalg i ØS. Viderefører den modellen som har fungert godt i forrige periode og tar 

samtidig utgangspunkt i at en unngår å ha ulike modeller for fagpolitiske utvalg i ØS.  

Fortsatt utgangspunkt i tre møter pr år i forkant av representantskapets møter. Utvalget bør kunne 

fremme saker for representantskapet og ta selvstendige initiativ til høringer og politiske innspill og 

dialog med nasjonale myndigheter, EUs institusjoner og andre viktige aktører for fylkeskommunenes 

europapolitiske arbeid. 

Et fast antall medlemmer oppnevnt fra fylkeskommunene i tråd med ny samarbeidsavtale der det 

vektlegges at både posisjon og opposisjon skal være representert. Representantskapet fastsetter 

instrukser for utvalget ved opprettelsen.  

Modellen legger også til grunn at utvalget med jevne mellomrom kan invitere til tematiske 

møter/seminarer med en åpen og bred deltakelse fra politikere i fylkeskommunene og Oslo 

kommune. 

Sekretariatet i ØS bidrar med sekretariatsfunksjoner. 

 

Modell B: Et Europaforum for fylkeskommunene på Østlandet og Oslo kommune  

En åpen møteplass for politikere med verv i europeiske organisasjoner, politiske ansvarlige for 

europapolitisk samarbeid i Oslo og fylkeskommunene, medlemmene i Europapolitiske forum (EPF), 
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deltakere i europeiske programmer og styringsgrupper, deltakere/observatører i STRING og Scandria 

Alliance, mv. Representanter både fra posisjon og opposisjon er ønskelig. Oppsettet vil kunne bety 

ulikt antall medlemmer fra de fire partnerne.  

To møter pr. år – vår og høst – i forkant av styremøter og årsmøter/generalforsamlinger i europeiske 

organisasjoner, representantskapsmøter i ØS, EPF møter o.l.  

I og med et noe større forum forslås det i denne modellen å oppnevne av et arbeidsutvalg (AU) med 

fire representanter – leder og nestleder + 2 ytterligere representanter – slik at alle fylkeskommunene 

kan være representert. Arbeidsutvalget skal holde tak i tematikken og samhandle med 

sekretariatet/adm. grupper i ØS samt inn mot representantskapet og de fagpolitiske utvalgene. 

" Østlandssamarbeidets Europaforum " bør kunne fremme saker og løfte fram fokus i saker av 

europapolitisk betydning for landsdelen til representantskapet. Videre bør de ha nær kontakt med 

fagpolitiske utvalg for samferdsel og næring-kompetanse og komme med innspill og anbefalinger på 

eget initiativ samt bidra med europapolitiske vurderinger når dette etterspørres.  

Sekretariatet i ØS bidrar med adm. støtte og sekretariatsfunksjoner til forumet og dettes 

arbeidsutvalg (AU). 

 

Administrativ organisering 

Politisk arbeidsgruppe har ikke gått inn på spørsmål om administrativ organisering for det 

europapolitiske arbeidet fra 2020, men legger til grunn at det kan det være fornuftig å opprettholde 

internasjonal adm. gruppe inntil rammer, innhold og ny organisering av det europapolitiske arbeidet 

er nærmer avklart. Dette for å ta vare på kompetanse og sikre kontinuitet i arbeidet.  

 

  



 
 

6 
 

05/2020 Etablering av fagpolitiske utvalg 
 

Vedlegg 1 Mandat for fagpolitiske utvalg 
Generelt 

Representantskapet for Østlandssamarbeidet – interkommunal politisk råd etablerer fagpolitiske 

utvalg jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd. Dette er et felles mandat for alle fagpolitiske utvalg i 

Østlandssamarbeidet. 

Fagpolitiske utvalg etableres for å bistå representantskapet med styringen av Østlandssamarbeidet 

gjennom bredere politisk deltakelse og sterkere involvering av fylkeskommunene på prioriterte 

politiske fagområder. 

Fagpolitiske utvalg skal være fora for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, 

formidle saker fra Østlandssamarbeidet til relevante hovedutvalg i fylkeskommunene og bidra til å 

samordne felles synspunkter.  

 

Medlemmer 

Fylkeskommunene utpeker som hovedregel medlemmer til fagpolitisk utvalg i henhold til 

bestemmelsene om medlemmer av representantskapet i samarbeidsavtalens § 3 første ledd. 

Hver fylkeskommune har som hovedregel to medlemmer i fagpolitiske utvalg: et medlem fra den 

politiske posisjonen (hovedutvalgsleder eller fylkesråd/byråd) og et medlem fra den politiske 

opposisjonen (fra relevant hovedutvalg). Hvis fagområdet til et fagpolitisk utvalgs dekker 

fagområdene til mer enn et hovedutvalg eller rådsområde kan fylkeskommunene velge å utpeke to 

medlemmer per hovedutvalg og rådsområde. Hver fylkeskommune utpeker personlig varamedlem 

for sine medlemmer i fagpolitisk utvalg.  

Deltakelse i fagpolitiske utvalg er frivillig for fylkeskommunene jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd. 

Fylkeskommunene står derfor fritt til å velge om de ønsker å delta i et fagpolitisk utvalg og kan 

utpeke medlemmer etter eget ønske. 

Fagpolitiske utvalg konstituerer seg selv. 

 

Myndighet og oppgaver 

Fagpolitiske utvalg skal følge opp Østlandssamarbeidets strategi og handlingsprogram på eget 

fagområde og rapportere til representantskapet om oppfølgingen av programmene. 

Fagpolitiske utvalg kan avgi innstillinger til representantskapet på eget fagområde. Innstillinger til 

representantskapet skal som hovedregel fremmes i god tid så administrasjonsutvalget kan avgi 

merknader til innstillingen før representantskapets behandling. 

Fagpolitiske utvalg kan avgi uttalelser på vegne av Østlandssamarbeidet og ha dialog med nasjonale 

og internasjonale myndigheter og aktører i saker som berører eget fagområde. 

Fagpolitiske utvalg kan ta initiativ til andre felles prosjekter. Oppgaver som krever en vesentlig økt 

ressurstilgang fra fylkeskommunene skal godkjennes av representantskapet. 
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07/2020 Etablering av administrasjonsutvalget 
 

Vedlegg 1 Mandat for administrasjonsutvalget 
Generelt 

Representantskapet for Østlandssamarbeidet – interkommunal politisk råd etablerer 

'administrasjonsutvalget' jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd. 

Administrasjonsutvalget etableres for å samordne den administrative behandlingen av saker, sikre 

administrativ forankring og ressursallokering i fylkeskommunene og bistå representantskapet i 

styringen av Østlandssamarbeidet. 

 

Medlemmer 

Hver fylkeskommune utpeker et medlem til administrasjonsutvalget. Medlemmet i 

administrasjonsutvalget skal være fylkeskommunens øverste administrative leder eller en 

stedfortreder. Fylkeskommunene stiller med vara til møter i administrasjonsutvalget etter behov. 

Administrasjonsutvalget konstituerer seg selv. 

 

Myndighet og oppgaver 

Fylkeskommunenes medlem eller vara i administrasjonsutvalget har møte- og talerett i 

representantskapets møter. 

Saker til behandling i representantskapet skal som hovedregel forelegges administrasjonsutvalget i 

forkant av representantskapets behandling. Administrasjonsutvalget kan avgi innstilling til 

representantskapet i saker hvor det ikke foreligger innstilling fra Østlandssamarbeidets politiske 

organer. Administrasjonsutvalget kan avgi merknader til politiske organers innstillinger til 

representantskapet. 

Administrasjonsutvalget kan på eget initiativ be sekretariatet forberede saker til behandling i 

representantskapet. 

Administrasjonsutvalget kan etablere andre administrative grupper i Østlandssamarbeidet og 

fastsette mandat for disse. 
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08/2020 Handlingsplan 2020 
 

Vedlegg 1 Forslag til handlingsplan 2020 

1: Innledning 
2020 vil være et overgangsår for Østlandssamarbeidet. Landsdelens geografiske og politiske struktur 

endres fra 1. januar 2020 med etableringen av de nye fylkeskommunene Vestfold og Telemark, 

Innlandet og Viken. Østlandssamarbeidet reetableres som et interkommunalt politisk råd i tråd med 

ny kommunelov, og en egen samarbeidsavtale vil regulere samarbeidet. Et nytt representantskap 

erstatter kontaktutvalget som øverste organ i Østlandssamarbeidet og et nytt administrasjonsutvalg 

erstatter rådmannsutvalget. Konstituerende møter for disse utvalgene avholdes 24. januar 2020. 

I og med at de nye fylkeskommunene ennå ikke har fått drøftet den videre strategi for 

landsdelssamarbeidet på Østlandet, vil handlingsplanen for 2020 i stor grad forholde seg til den 

eksisterende strategiplanen og gjeldende europapolitiske strategi. 

En grundig strategiprosess skal gjennomføres i 2020 slik at Oslo kommune og de nye 

fylkeskommunene i fellesskap kan definere retning, ambisjonsnivå og prioriteringer for det videre 

landsdelssamarbeidet på Østlandet. Denne handlingsplanen er derfor å betrakte som 

retningsgivende for Østlandssamarbeidets arbeid det neste året, samtidig som det kan være aktuelt 

med tilpasninger i løpet av året. Innspill fra (a) dialogmøter med fylkeskommunene og (b) innspill fra 

representantskapet og de øvrige politiske utvalgene vil derfor kunne medføre justeringer av 

handlingsplanen i løpet av 2020. 

Mens handlingsplanen er på et overordnet nivå, vil sekretariatet ha ansvar for å koordinere 

planlegging og gjennomføring av de konkrete aktivitetene på de ulike innsatsområdene.  

2: Visjonen for samarbeidet på Østlandet 
Samarbeidet mellom Oslo kommune og de nye fylkeskommunene skal bidra til at Østlandet 

forsterker sin posisjon som en bærekraftig og konkurransedyktig europeisk region med et sterkt 

internasjonalt fokus og engasjement.  

Med dette som utgangspunkt skal Østlandssamarbeidet bidra til at Østlandet; 

✓ oppfattes som en solidarisk region med et sterkt engasjement for menneskerettigheter, 

frihet og fred.  

✓ fremstår som en grønn, bærekraftig og smart region - og som leder an innenfor utvikling og 

implementering av ny teknologi  

✓ lykkes med å bygge ut en infrastruktur i verdensklasse  

✓ utvikler et næringsliv og bransjer med sterk internasjonal konkurransekraft  

✓ utvikler en moderne og innovativ offentlig sektor 

3: Organisasjon 

Østlandssamarbeidet skal ikke være et eget rettssubjekt. Den nye samarbeidsavtalen fastlegger at 

Østlandssamarbeidet fra 1. januar 2020 skal være en del av Viken fylkeskommune. Sekretariatet er 

innplassert under ‘utvikling og tverrfaglig samordning’ på fylkesrådsleders kontor. I første kvartal 
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2020 skal derfor nye administrative systemer implementeres slik at driften av sekretariatet blir mest 

mulig strømlinjeformet.   

4: Sterkere integrasjon med fylkeskommunene 

I og med at landsdelen nå har fått tre nye fylkeskommuner (Vestfold og Telemark, Viken og 

Innlandet) vil det være behov for å drøfte Østlandssamarbeidets samhandling med de “nye” eierne. 

Det legges derfor opp til at det i første kvartal 2020 gjennomføres grundige dialogmøter der 

sekretariatet møter representanter fra de ulike avdelingene/seksjonene i Oslo kommune og i den 

enkelte fylkeskommune. Disse møtene skal brukes til gjensidig informasjonsutveksling og til å drøfte 

hvordan Østlandssamarbeidet kan bidra til at fylkeskommunene i enda større grad kan lykkes som 

samfunnsutvikler.  

Disse dialogmøtene skal sikre at Østlandssamarbeidets plan- og strategiarbeid ses i sammenheng 

med fylkeskommunenes egne planer og planstrategi. Dialogmøtene skal også brukes for å drøfte 

Østlandssamarbeidets valg av innsatsområder og prioriteringer, slik at disse i størst mulig grad 

gjenspeiler fylkeskommunenes ambisjoner for samarbeidet på landsdelsnivå. 

5: Informasjon og kommunikasjon 

Med nye fylkeskommuner og en ny organisering av Østlandssamarbeidet fra 1. januar 2020 er det 

naturlig å se nærmere både på samhandlingen og informasjonsflyten mellom fylkeskommunene og 

sekretariatet. For å effektivisere informasjonsarbeidet både internt og eksternt skal det tidlig i 2020 

utarbeides en egen kommunikasjonsstrategi med tilhørende aktivitetsplan.  Nye 

kommunikasjonsflater og – kanaler skal tas i bruk. En ny visuell profil er under utvikling og vil lanseres 

i løpet av første kvartal 2020. Tilsvarende vil nettsiden til Østlandssamarbeidet oppgraderes. 

6: Samferdsel og infrastruktur 
Samferdsel og infrastruktur vil fortsatt være et høyt prioritert samarbeidsområde for 

Østlandssamarbeidet. Nytt fagpolitisk utvalg og en ny administrativ samferdselsgruppe skal 

etableres. Med nye og større fylkeskommuner vil det være behov for en bred gjennomgang av 

arbeidsform og prioritering av aktivitetsområdene på samferdselsområdet. Nedenfor er det listet 

opp endel aktiviteter/prosjekter som det vil være aktuelt å prioritere i 2020: 

• Nasjonal Transportplan 2022-2033. Østlandssamarbeidet skal følge NTP-prosessen tett og 

sikre at felles landsdelsinteresser blir ivaretatt. Dette kan handle om felles politiske møter 

med Regjering og Storting, møter med fagetatene, gjennomføring av seminarer, utforming av 

felles kunnskapsgrunnlag og utforming av felles politiske uttalelser.  

• Budsjetthøring Stortinget. Som tidligere år skal Østlandssamarbeidet forberede felles 

høringsuttalelse til budsjettfremlegget på samferdselsområdet. 

• Kommunikasjonsarbeid InterCity: Arbeidet med å promotere InterCity som landsdelens 

viktigste fellesprosjekt skal videreføres. Dette handler om å ferdigstille, vedlikeholde og 

drifte felles landingsside for InterCity, utforme en egen kommunikasjonsplan for InterCity-

prosjektet og å gjennomføre planlagte aktiviteter. I samarbeid med ny administrativ 

samferdselsgruppe skal det vurderes om Østlandskonferansen i 2021 bør ha InterCity som 

hovedtema. 

• Grensekryssende korridorer: For Østlandssamarbeidet skal arbeidet med å styrke de 

grensekryssende korridorene/forbindelsene videreføres. Dette gjelder (a) korridoren mellom 
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Oslo-Gøteborg og videre mot kontinentet, (b) forbindelsen mellom Oslo-Stockholm og (c) 

Jyllandskorridoren. Deltagelse i Scandria Alliace der Østlandssamarbeidet koordinerer 

Østlandet sine interesser (møter, prosjekter, arbeidsgrupper mm) vil her være viktig. 

Østlandssamarbeidet har observatørstatus i STRING og deltagelse på politiske og 

administrative møte i STRING vil være viktige.   

• Gods: Østlandssamarbeidet fikk i 2019 utarbeidet en godsanalyse ‘The Oslo Case Study’. 

Denne og andre rapporter viser at godsmengden på veg er økende – til tross for politiske 

ønsker om å overføre gods til bane og båt. Det blir derfor viktig å videreføre arbeidet med å 

få etablert bedre insentivordninger for overføring av gods til bane og båt. 

7: Kompetanse, næringsutvikling og verdiskapning 
Østlandssamarbeidet skal bidra til at Østlandet har et næringsliv og bedrifter med sterk internasjonal 

konkurransekraft og at landsdelen fremstår som en grønn, bærekraftig og smart region som leder an 

innenfor utvikling og implementering av ny teknologi. Fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse 

og verdiskapning erstattes i 2020 av et nytt fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse. I løpet av 

2020 skal det nye utvalget avklare egen arbeidsform i henhold til utvalgets mandat. Utvalget skal 

også bidra i Østlandssamarbeidets strategiprosess, som vil legge føringer for utvalgets videre arbeid. 

Med nye og større fylkeskommuner vil det være behov for en bred gjennomgang og drøfting av 

hvilke innsatsområder som skal prioriteres. Nedenfor er det listet opp en del aktiviteter/prosjekter 

som det vil være aktuelle å prioritere i 2020: 

• Østlandskonferansen 2020: Tanken er at denne konferansen skal fokusere på betydningen 

av at fylkeskommunene får en sterkere samfunnsutviklerrolle, med særlig fokus på 

fylkeskommunens rolle innenfor nærings- og kompetansepolitikk. Konferansen skal være en 

informasjons- og inspirasjonsarena som samler politikere og administrative ledere fra de nye 

fylkeskommunene sammen med representanter fra næringslivet, partene i arbeidslivet og 

utdanningssektoren. 

• Oppfølging/revidering av felles fagskolestrategi: I 2019 ble det utarbeidet en egen 

handlingsplan til felles fagskolestrategi for fylkeskommunene på Østlandet 2018-2025. 

Fagskolestrategien ble vedtatt i november 2018. Handlingsplanen fordeler ansvarsområder 

mellom fylkeskommunene, fagskolene selv og fagskolegruppa i Østlandssamarbeidet. 

Handlingsplanen inneholder en rekke kommunikasjonsrettede aktiviteter som kan ses i 

sammenheng. På grunn av regionreformen og fylkeskommunenes egne prosesser har 

implementeringen av handlingsplanen blitt forskjøvet. Det er nå aktuelt med en revidering av 

handlingsplanen og utarbeidelse av en tilhørende kommunikasjonsplan- 

• Interessepolitisk arbeid: Deloitte-rapporten med anbefalinger om det næringsrettede 

virkemiddelapparatet ble publisert i oktober 2019. I første omgang ba regjeringen om innspill 

til rapporten innen 20. desember 2019.  Stortingsmeldingen om regjeringens store 

kompetansereform Lære hele livet er ventet våren 2020. For Østlandssamarbeidet vil det 

være naturlig å følge opp begge disse sakene. 

• Internasjonalt arbeid: Gjennom Østlandssamarbeidet har fylkeskommunene mulighet til 

felles deltagelse i internasjonale partnerskap og samarbeidsprosjekter. Østlandssamarbeidet 

er eksempelvis i dag observatør i STRING, hvor det arbeides med en Green Investment Hub 

fra Hamburg til Oslo. I forbindelse med strategiprosessen vil det være aktuelt å vurdere om 

det er andre internasjonale næringsrettede regionale partnerskap hvor Østlandssamarbeidet 

kan bidra til å styrke fylkeskommunenes arbeid innenfor næring og kompetanse. For å hente 
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inn kunnskap og inspirasjon til arbeidet med nærings- og kompetansepolitikk på regionalt 

nivå kan det være aktuelt å gjennomføre en studiereise med det nye fagpolitiske utvalget i 

løpet av 2020. 

 

8: Europapolitisk arbeid  
Østlandssamarbeidet skal bidra til at Østlandet oppfattes som en solidarisk region med et 

sterkt engasjement for menneskerettigheter, frihet og fred. Det blir viktig med økt regional 

medvirkning og innflytelse i Europapolitikken, samt bedre løsninger gjennom europeisk 

samarbeid og dialog. Organiseringen av det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet 

skal drøftes og avklares. Nedenfor er det listet opp en del aktiviteter/prosjekter som er prioritert i 

2020: 

• Være en arena for dialog, politisk påvirkning og medvirkning overfor nasjonale 

myndigheter i EU/EØS og europapolitisk arbeid:  

o Plattform for arbeidet i Europapolitisk forum og bruke forumet aktivt for dialog og 

påvirkning samt for innspill og drøfting av viktige europapolitiske saker.  

o Holde nasjonale myndigheter og den norske EU-delegasjonen i Brussel oppdatert om 

arbeidet som gjøres i de europeiske organisasjonene. 

o Videreføre god dialog og løpende kontakt med UD og KMD – politisk og 

administrativt. 

• Utgjøre en politisk plattform for påvirkning, dialog, høringer og aktiv bruk av arenaer i 

Europa:  

o Overvåke relevante og aktuelle europapolitiske tema og prosesser og legge til rette 

for drøftinger i Østlandssamarbeidet.  

o Invitere aktuelle aktører (politisk/faglig) til dialog med politiske utvalg.  

o Bidra til bedre gjennomslagskraft gjennom samordning.  

o Følge opp resultatene fra den norske formannskapsperioden i BSSSC 2017-2019. 

• Trekke unge mennesker aktivt med i det europapolitiske arbeidet:  

o Bidra til aktiv deltakelse i europeiske ungdomsnettverk. 

o samordne deltakelsen i bl.a. BSSSC, AER og Nordsjøkommisjonen og 

ungdomsdeltakelse i Europapolitisk forum (se eget punkt om ØstsamUng).  

• Bidra til økt nettverkssamarbeid og bedre utnyttelse av europeiske arenaer gjennom 

arbeidsdeling og kompetanseheving:  

o Schleswig-Holstein samarbeidet - gjennomføre kommisjonsmøte i Kiel høsten 2020 

og koordinere felles tema innen samarbeidet.  

o Være en arena for informasjon og kompetanseheving - tilrettelegge for og sikre 

informasjonsflyt og løpende oppdatering om sentrale europapolitiske tema og 

prosesser. 

• Tilrettelegge for økt prosjektdeltakelse og bedre utnyttelse av EU/EØS-programmer:  

o Utgjøre nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet - delta i utviklingen 

av nytt program for 2021-2027. 

o Interreg Nordsjøprogrammet – delta i SC 

o Delta i arbeidet med neste generasjon Interreg B og C programmer 
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o Bidra i mobiliseringsarbeidet for utnyttelse av EU-program for perioden 2021-2027 

som Norge kjøper seg inn i 

• Let’s Communicate prosjektet – medvirkning i Østersjøstrategien som grunnlag for 

arbeidet i Interreg Østersjøprogrammet: Dette er en del av oppdraget fra KMD: 

o Utøve rollen som partner i Interreg Østersjø-prosjektet og bidra til økt informasjon 

om Østersjøstrategien i Norge og til økt deltakelse fra norske aktører i det pågående 

arbeidet.  

o  Få fram og formidle gode eksempler og historier fra norsk deltakelse i 

Østersjøsamarbeidet – koblet til Interreg Østersjøprogrammet og BSSSC 

9: Klima, miljø og bærekraft 
Østlandssamarbeidet skal bidra til at Østlandet fremstår som en grønn, bærekraftig og smart region i 

Europa. Både for Oslo kommune og for de nye fylkeskommunene vil arbeidet med Agenda 2030 og 

bærekraftmålene bli svært viktig å årene som kommer. Samarbeid og samspill på tvers av 

fylkeskommunene og på tvers av nasjonale grenser vil her bli viktig.   

For Østlandssamarbeidet vil dette innsatsområdet være gjennomgående i alle aktivitetene framover.  

Bærekraftmålene skal derfor også integreres i Østlandsamarbeidets strategiarbeid i 2020. Følgende 

aktiviteter/prosjekter kan være aktuelle å prioritere i 2020: 

• Kartlegge mulige aktivitetsområder for Østlandssamarbeidet innenfor bærekraft: Kartlegge 

kompetanse og arbeid som allerede gjøres i landsdelen. Hvor og hvordan kan 

Østlandssamarbeidet bidra til å forsterke fylkeskommunes arbeid med bærekraft internt og 

ekstern? Aktuelt å utforme et felles kunnskapsgrunnlag om bærekraftarbeid i 

fylkeskommunene og i landsdelen. Et slikt grunnlag kan gi viktige innspill til 

Østlandssamarbeidets strategiprosess og handlingsplan for videre arbeid med miljø, klima og 

bærekraft. 

• Etablere et bærekraftnettverk: Etablering av en ad-hoc faggruppe tidlig i 2020 for å bistå 

sekretariatet i kartleggingsarbeidet for Østlandssamarbeidets arbeid med bærekraft kan 

være aktuelt. Dette vil sikre en sterkere forankring av arbeidet helt fra starten.  

• Kobling mot samferdsel og næring/kompetanse: Som gjennomgående fagområde skal 

arbeidet med bærekraftmålene integreres i Østlandsamarbeidets arbeid innfor samferdsel og 

næring/kompetanse. Operasjonalisering av dette skal gis prioritet. 

 

10: ØstsamUng 
Kontaktutvalget har gitt klare signaler om at ungdomssatsningen til Østlandssamarbeidet skal 

videreføres. Det vil i 2020 derfor bli viktig å koble ØstsamUng tettere til Østlandssamarbeidets øvrige 

virksomhet. Følgende aktiviteter/prosjekter kan være aktuelle å prioritere i 2020: 

• Styrke ungdomsnettverket: Videreføre ØstsamUng som fylkeskommunenes felles 

ungdomsnettverk. Det er nå viktig å drøfte organiseringen nærmere og det kan være aktuelt 

å formalisere nettverket med et eget styre eller en egen arbeidsgruppe bestående av 

utpekte/valgte ungdomsrepresentanter. Dette kan bidra til at ungdomsmedvirkningen i de 

nye fylkeskommunene og i Østlandssamarbeidet kan styrkes.  Med nye fylkeskommuner vil 

det være hensiktsmessig å utarbeide en egen handlingsplan for arbeidet i 
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ungdomsnettverket. Det er naturlig at sekretariatet i Østlandssamarbeidet bistår 

ungdomsnettverket med kapasitet og kompetanse. 

• Integrasjon mot Østlandssamarbeidets øvrige virksomhet. Det er vesentlig at 

ungdomsnettverket i ennå sterke grad kobles opp mot Østlandssamarbeidets øvrige 

aktiviteter. Det er naturlig at ungdomsrepresentantene inviteres til å delta på møter i de 

ulike politiske utvalgene og at ungdommene trekkes aktivt inn i Østlandssamarbeidets 

operative aktiviteter på de ulike områdene. Det vil være særlig aktuelt at ØstsamUng 

inviteres til aktiv deltakelse i europeiske ungdomsnettverk – og på denne måte samordne 

deltakelsen i bl.a. BSSSC, AER og Nordsjøkommisjonen. 

• Arena for kunnskap om Europa. Det er viktig å heve kompetansen blant norsk ungdom om 

Europa (herunder EU/EØS) og hvorfor man arbeidet internasjonalt. ØstsamUng kan derfor 

utvikles til å bli et strategisk viktig nettverk og en arena der internasjonale og europapolitiske 

tema kan settes på dagsorden. Dette kan handle om å gjennomføre ungdomskonferanser og 

seminarer med relevante temaer.  

11: Østlandsutstillingen 
På møte i juni 2019 besluttet kontaktutvalget at Østlandssutstillingens tilknytning til 

Østlandssamarbeidet skulle vurderes nærmere. For å sikre kontinuitet ble nåværende 

organisering i første omgang besluttet videreført frem til 31.12.2020. Følgende 

aktiviteter/prosjekter vil være naturlig å prioritere i 2020: 

• Avklare fremtidig organisering: Den økonomisk støtte til Østlandsutstillingen (ØU) 

koordineres i 2020 gjennom Østlandssamarbeidet. Det er nå viktig å starte prosessen med å 

avklare hvordan koblingen mellom Østlandssamarbeidet og Østlandsutstillingen skal være 

etter 2020. Dette arbeidet bør gis prioritet slik at nødvendige avklaringer kan gjøres så raskt 

som mulig. Sekretariatet tar sikte på å involvere fylkeskommunene og Oslo kommune mht. 

veien videre, slik at nytt administrasjonsutvalg og representantskap kan drøfte dette i god før 

behandling av 2021-budsjettet. 

• Løpende oppfølging av ØU: ØU er et selvstendig rettssubjekt, men i og med at 

fylkeskommunene har hovedansvar for finansieringen er det viktig at ØU følges opp av 

Østlandssamarbeidet sine ulike organer. Østlandssamarbeidets kulturgruppe har her en 

viktig operativ rolle sammen med Østlandssamarbeidets sekretariat. Dette kan også handle 

om deltagelse på utstillinger og andre arenaer der Østlandsutstillingen inviterer til 

samarbeid. 

• Schleswig-Holstein samarbeidet: Videreføre og avklare samarbeidet knyttet til 

Østlandsutstillingens tre-årige handlingsplan ‘Planning future’. Her vil det være viktig å 

involvere kulturgruppa og internasjonal administrativ gruppe. Temaet kan også være aktuelt i 

forbindelse med kommisjonsmøte med Schleswig Holstein. 

 

12: Oppsummering og oppfølging 

Foreliggende handlingsplan beskriver ulike områder som Østlandssamarbeidet skal fokusere på i 

2020. På bakgrunn av at de nye fylkeskommunene ikke har hatt mulighet til å vurdere innholdet i 

planen vil det være naturlig å drøfte planens føringer og innhold med fylkeskommunene og Oslo 

kommune. Sekretariatet vil ta initiativ til dialogmøter tidlig i 2020 – og basert på innspillene fra disse 
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møtene vil det være aktuelt å justere handlingsplanen i løpet av første halvår 2020. Det løpende 

operative arbeidet i sekretariatet knyttet til de ulike innsatsområdene vil styres gjennom egne 

arbeidsplaner som rulleres fortløpende gjennom året. 
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09/2020 Budsjett 2020 
 

Vedlegg 1 Forslag til budsjett 2020 
Budsjettforslaget for 2020 er vist i tabellen nedenfor – med sammenlignbare regnskaps- og 

budsjettall for 2017-2019.  

Inntekter Regnskap Regnskap Budsjett Forslag 

 2017 2018 2019 2020 

Ordinær innbet. fra 
fylkesk. 

5 990 6 145 6 370 6 565 

Andre innbetalinger 
fylkeskom. 

875 875 350 0 

Andre inntekter 253 386 0 0 

Bruk/avsetning fond  -464 -1 062 0 0 

Sum inntekter og 
fondsavsetning 

6 654 6 344 6 720 6 565 

     

Utgifter Regnskap Regnskap Budsjett Forslag 

 2017 2018 2019 2020 

Sekretariatet 3 528 3 797 3 850 4 100 

Utvalg, grupper og 
seminarer 

185 304 175 150 

Informasjon 50 95 80 250 

Interreg-prosjekter 484 208 0 -200 

Østlandsutstillingen 1 192 1 225 1 330 1 365 

ØstsamUng 131 80 170 60 

Youth camp  0 0 0 

EUSBSR  19 0 0 

BSSSC (eksl .lønn) 317 353 475 0 

Europapolitisk 
samarbeid 

22 107 140 190 

Samferdsel 296 228 400 250 

Kompetanse 24 7 100 100 

Tiltakspakke 
konkurransekraft 

506 14 250 200 

Interreg generelt -81 -93 -250 100 

Sum utgifter 6 654 6 344 6 720 6 565 

 

 

Det fremgår av oversikten at budsjettet for 2020 settes opp i balanse, og sekretariatet ser det som 

realistisk å kunne gjennomføre driften i 2020 i tråd med de føringene som ble gitt på 

kontaktutvalgsmøte i forbindelse med behandlingen av forberedende budsjettsak 19/2019 der 

følgende vedtak ble gjort: 

1. Kontaktutvalget slutter seg til innspillene fra rådmannsutvalget og legger til grunn at 
aktivitetsnivået fra basisvirksomheten i 2019 videreføres i 2020. 

2. Det er enighet om at man bør se nærmere på Østlandssamarbeidets kontingentinntekter og 
hvordan disse i fremtiden bør fordeles mellom Innlandet fylkeskommune, Oslo kommune, 
Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken Fylkeskommune. 
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3. I budsjettet for 2020 legges modell C til grunn. Dette innebærer at nåværende 
finansieringsmodell videreføres ett ekstra år. 

 

Dersom kontaktutvalget fremmer en innstilling der man slutter seg til sekretariatets budsjettforslag, 

vil handlingsplanen for 2020 utarbeides og legges frem for behandling på møte i representantskapet 

tidlig i 2020. 

 

Rammene for budsjettet i 2020 – dimensjonering og kapasiteter 

Kontaktutvalget vedtok i møte 7. juni 2019 å videreføre det politiske samarbeidet på Østlandet 

mellom Oslo kommune og de tre nye fylkeskommunene Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark. 

Sekretariatet har merket seg at fylkeskommunene har sett det som viktig å se nærmere på hvordan 

man kan bygge videre på og nyttiggjøre seg av erfaringene fra 25 års samarbeid. Dette er også 

bakgrunnen for at kontaktutvalget har vedtatt å videreføre dagens basisvirksomhet og aktivitetsnivå i 

driftsåret 2020. 

Sekretariatet foreslår i denne sammenheng (se KU-sak 35/19) at Østlandssamarbeidets 

strategiprosess forlenges slik at man får sikret en bredere politisk og administrativ forankring av 

denne prosessen hos “eierne”. Gitt at kontaktutvalget slutter seg til dette, vil strategiprosessen 

igangsettes høsten 2019 og ferdigstilles i 2020, parallelt med fylkeskommunenes arbeid med egne 

regionale planstrategier. (Endelig godkjenning av ny strategiplan i mars 2021). 

Sekretariatsleder ser det som en prioritert oppgave å rigge/forberede Østlandssamarbeidet for 

framtiden. En ny politisk og administrativ organisering av Østlandssamarbeidet skal i løpet av 2020 

innfases, slik at det politiske samarbeidet mellom Oslo kommune og de nye fylkeskommunene på 

Østlandet på en enda bedre måte kan tilpasses fylkeskommunenes fremtidige behov og ønsker.  

På møte i kontaktutvalget i juni 2019 ble det lagt følgende føringer for Østlandssamarbeidets 

virksomhet i 2020: 

• Samferdsel videreføres som et prioritert politikkområde. 

• Næring og kompetanse skal i 2020 etableres og utvikles som nytt politikkområde innenfor 

rammen av Østlandssamarbeidet.  

Sekretariatet har i budsjettforslaget også innarbeidet bestillingene fra KU-møte i juni 2019 på 

følgende områder: 

• Klima og miljø og FNs bærekraftmål 

I punkt 4 i KU-sak 13/2019 besluttet kontaktutvalget at klima og miljø skal være en integrert 

del av det interessepolitiske arbeidet, og at dette skal følges opp gjennom arbeidet med ny 

strategiplan.  Sekretariatsleder ser bestillingen som en del av det faktum at 

fylkeskommunene får et stadig sterkere fokus på Agenda 2030 og bærekraftmålene i sitt 

samfunnsutviklingsarbeid. 

For at fylkene gjennom ØS skal kunne arbeide tverrgående med klima og miljø, Agenda 2030 

er det behov for å styrke sekretariatets kapasitet og kompetanse og på dette området i 2020. 

• ØstsamUng  
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I punkt 6 i KU-sak 13/2019 besluttet kontaktutvalget at ØstsamUng skal videreføres som et 

felles ungdomsnettverk for fylkeskommunene på Østlandet. Koordineringen av ØstSamUng 

er i dag betjent av en ekstern innleid konsulent (25% av en stilling). Kontrakten med ekstern 

konsulent utløper ved utgangen av 2019.  

Sekretariatsleder ønsker å legge koordinatorfunksjonen inn som en del av sekretariatet fra 

1.1 2020 slik at ungdomssatsningen til Østlandssamarbeidet kan forsterkes i 2020. En tettere 

kobling til sekretariatet vil integrere arbeidet med ØstSamUng bedre i ØS' øvrige virksomhet 

og skape langt bedre samspillsmuligheter med aktiviteter innenfor samferdsel, næring og 

europapolitikk. I tillegg kan det bli aktuelt å påta seg (eksternt finansierte) oppgaver i 

forlengelsen av det meget vellykkede ungdomsarbeidet som er kommet i gang i under det 

norske BSSSC-formannskapet. 

• Kommunikasjon og synlighet 

I sak 16/2019 besluttet kontaktutvalget at ØS skal utarbeide en ny visuell profil. Profilen skal 

rulles ut i løpet av 2020 og integreres i kommunikasjonsarbeidet til ØS. ØS har et stort 

forbedringspotensial på kommunikasjonsfeltet.  ØS trenger å videreutvikle dagens 

kommunikasjonskanaler og -rutiner. I tillegg er det en ambisjon å ta i bruk nye 

kommunikasjonskanaler, som f.eks. sosiale medier, nyhetsbrev o.l. Utvikling og drift av en ny 

og felles InterCity-web-side blir en viktig kommunikasjonsoppgave i 2020. 

Videre vil arbeidet med ny strategi og utviklingen av ny politisk og administrativ struktur stille 

sterkere krav til å effektivisere "internkommunikasjon" mellom Østlandssamarbeidet og 

fylkeskommunene, hvilket bl.a. har kommet tydelig frem i prosessen omkring næring og 

kompetanse som et nytt politikkområde. 

  

Kapasitetsbehov - kort og lang sikt 

Østlandssamarbeidet har per dags dato 3 faste stillingshjemler (100%). For å løse oppgavene som er 

beskrevet ovenfor er det i budsjettforslaget for 2020 satt av lønnsmidler til: 

• Sekretariatsleder og internasjonal koordinator (fagsjef Europa) 

• Engasjement (100%) innenfor næring og kompetanse (dette innebærer at eksisterende 

engasjementsstilling forlenges med 12 måneder - frem til 31. desember 2020) 

• 1 ny engasjementstilling (100%) som utlyses for toårs-perioden 2020-2021. Den som 

engasjeres vil få koordineringsansvar for (a) Østlandssamarbeidets kommunikasjonsarbeid, 

(b) horisontalt arbeid innenfor miljø/klima/bærekraft og (c) ungdomsarbeid med oppfølging 

av ØstsamUng som viktigste aktivitet. 

  

Gjennom den kommende strategiprosessen og basert på erfaringene fra driften i 2020 og 2021 vil 

man i løpet av 2021 kunne gjøre en samlet vurdering av hvilken kapasitet og kompetanse 

sekretariatet skal ha etter 2021. I 2021 vil man også ha bedre oversikt over hvordan Oslo kommune 

og fylkeskommunene ønsker å organisere det politiske samarbeidet i landsdelen. 

 

Omdisponering innenfor eksisterende budsjettrammer 
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Østlandssamarbeidet har de siste årene hatt noe mindreforbruk og udisponerte ressurser har bidratt 

til å styrke reservefondet som pr. 31.12.2018 var på kr 5.660.639.  Noe av overskuddet de siste årene 

skyldes prosjektdeltakelse (blant annet Interreg) og at eksterne prosjektmidler har dekket opp 

relativt store deler av administrasjonskostnadene i sekretariatet. Det er grunn til å tro at økt 

kapasitet i sekretariatet i 2020 og 2021 kan bidra til at man kan hente inn ytterligere ekstern 

finansiering de neste årene, selv om dette ikke er lagt inn som premiss i budsjettforslaget for 2020. 

I 2018 brukte Østlandssamarbeidet kr 822.000 til kjøp av eksterne konsulenttjenester, herunder 

koordinering av ØstSamUng-nettverket og kjøp av kapasitet til eksterne utredninger og ulike 

kommunikasjonsaktiviteter. Det legges opp til en viss reduksjon i kjøp av eksterne konsulenttjenester 

i 2020 og (2021).  En slik omdisponering fra eksterne konsulentkjøp til lønnsmidler - innenfor 

gjeldende budsjettrammer - synes å være fornuftig i med at man det neste året skal ha hovedfokus 

på samspillet og integrasjonen mellom Østlandssamarbeidet og fylkeskommunene på Østlandet.  

 

Inntekter i budsjettet  

Innbetaling (ordinær) fra fylkeskommunene 

Det foreslås at innbetalingen i 2020 (ordinær kontingent) økes fra kr. 630.000,- til kr. 650 000,- for 

hver av de nåværende fylkeskommunene og Oslo. Dette tilsvarer en økning på 3,1% sammenlignet 

med 2019 og er noenlunde i samsvar med rammene for lønnsøkningene i 2019 (i Akershus 

fylkeskommune der medarbeiderne i sekretariatet er ansatt).  

Med unntak av Telemark fylkeskommune har fylkeskommunene finansiert sin andel av kostnadene til 

Østlandsutstillingen gjennom Østlandssamarbeidet. Tilskuddet/innbetalingen fra hver av de 

nåværende fylkeskommunene var kr. 190 000,- i 2019 og foreslås økt til 195 000,- i 2020.  

Dette gir en samlet innbetaling (ordinær finansiering) fra fylkeskommunene på 6.565.000 kr i 

budsjettåret 2020. Kontaktutvalgets beslutning på møte i juni 2019 legges til grunn for 

kontingentfordelingen innbyrdes mellom de nye fylkeskommunene for budsjettåret 2020. 

 

Utgifter i budsjettet 

Sekretariatet 

Budsjettforslaget på 4,1 mill. kr omfatter kostnader til lønn, reise, husleie og øvrige driftskostnader 

for sekretariatet med 4 ansatte i budsjettåret. Forslaget innebærer en økning på kr. 350 000,- i 

forhold til budsjettet for 2019. Denne økningen skyldes ordinær lønnsøkning i tillegg til at deler av 

lønnen til sekretariatsleder i 2018 og 2019 har vært finansiert gjennom eksterne prosjektinntekter.  

Utvalg, grupper og seminarer 

Dette gjelder kostnader ved møter i ulike politiske utvalg og administrative grupper. Beløpet foreslås 

redusert med 25.000 kr fra 175.000 kr. til 150.000 kr. Dette handler om at antall utvalg/grupper 

forventes å bli redusert i tillegg til at det forventes en viss reduksjon i antall representer/medlemmer 

i utvalgene/gruppene. 

Informasjon 
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Denne budsjettposten skal dekke kostnader til utvikling av ny visuell profil, oppgradering av 

Østlandssamarbeidets hjemmeside og den nye felles landingssiden for InterCity i tillegg til generell 

profilering av Østlandssamarbeidet. Økt innsats i kommunikasjonsarbeidet gjør at budsjettposten i 

2020 foreslås økt med 170 000 kr. til 250.000 kr.    

Interreg-prosjekter 

Interreg-prosjektet «Scandria2Act» ble avsluttet i 2019 og det er i budsjettet ikke lagt inn 

kostnader/inntekter til nye prosjekter. Evt. nye prosjekter i 2020 forutsettes å ha en positiv 

kontantstrøm-effekt for Østlandssamarbeidet. 

Når det likevel budsjetteres med kr. 200.000 i inntekter, så er dette knyttet til sluttutbetalinger fra 

interregprosjekter som avsluttes i 2019, eksempelvis EUSBSR-konferansen arrangert i Gdansk i juni 

2019 og eksisterende interregprosjektet "Lets communicate" (2019-2021) 

Østlandsutstillingen 

Kontaktutvalget vedtok i juni 2019 at Østlandsutstillingen i 2020 videreføres som et felles 

kulturpolitisk tiltak for de sju fylkene som sogner til den og at finansieringen koordineres gjennom 

Østlandssamarbeidet. I løpet av 2020 skal man avklare hvordan organiseringen skal være etter 2020. 

Med ny regioninndeling vil Vestfold og Telemark måtte avklare sitt forhold til Østlandsutstillingen (og 

Sørlands-utstillingen.). Det er i budsjettet satt av kr 1,365 mill. kroner til Østlandsutstillingen. 

ØstsamUng 

Fra og med i 2016 ble avsetningen til ØstsamUng synliggjort i egen budsjettpost. Avsetningen på kr 

170.000,- i 2019 foreslås redusert til 60.000 kr. i 2020. Bakgrunnen for dette er at kontrakt med 

ekstern konsulent ikke videreføres og at sekretariatet selv ivaretar oppgavene med koordineringen 

av ØstsamUng i 2020.  

BSSSC 

Det norske formannskapet for BSSSC avsluttes pr. 31.12.2019. Dette betyr at kostnadene kan tas ned 

betydelig sammenlignet med tidligere år. Østlandssamarbeidets sine BSSSC-kostnader for 2020 

inngår derfor i den generelle budsjettposten "Europapolitisk samarbeid"  

Europapolitisk samarbeid 

Budsjettet til europapolitisk samarbeid er satt til kr. 190.000,-. Dette er en økning på 50.000 kroner 

sammenlignet med 2019. Midlene skal blant annet benyttes til felles aktiviteter i forhold til 

Schleswig-Holstein, BSSSC, Europapolitisk forum og sekretariatets andre aktiviteter på det 

europapolitiske feltet. 

Samferdsel  

Ny landingsside for InterCity skal være operativ fra 1. januar 2020 og med økt intern kapasitet til 

kommunikasjonsarbeid vil sekretariatet overta en rekke oppgaver som tidligere har blitt kjøpt 

eksternt. Det legges likevel til grunn at arbeidet med kommunikasjonstiltak for utbygging av InterCity 

og andre tiltak på samferdselsområdet fortsatt vil betinge kjøp av noe ekstern kapasitet i 2020 og det 

er i budsjettet satt av 250.000 kr. Oppfølgingen av STRING og Scandria Alliance er eksempler til 

prosjekter som skal følges opp og der det må påregnes en del kostnader i 2020. 

Kompetanse  
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Til disposisjon for ulike aktiviteter på kompetanseområdet foreslås det avsatt 100.000 kr. i budsjettet 

for 2020.  

Tiltakspakke for økt konkurransekraft 

Det forventes at arbeidet med næring og verdiskapning i 2020 vil være i oppstartsfase der man skal 

avklare hvordan dette politikkområdet skal følges opp. Det forventes ikke gjennomført større 

kartlegginger i 2020 med innleid ekstern kapasitet. Det er i budsjettet satt av kr. 200 000,- Deler av 

disse kostnadene vil bli brukt til gjennomføring av Østlandskonferansen 2020.  

Interreg generelt 

Direkte utgifter til arbeidet med Interreg generelt er som tidligere basert på refusjon fra Kommunal- 

og moderniseringsdepartementet. Egen arbeidsinnsats til dette området inngår i sekretariatets 

arbeid. Østlandssamarbeidet mottok i 2019 refusjon for prosjektkostnader knyttet til budsjettårene 

2017 og 2018. Østlandssamarbeidet har i august 2019 fått et nytt tilskudd på inntil kr. 300.000 til 

dekning av interne og eksterne kostnader for budsjettårene 2019 og 2020 fra KMD. Dette tilskuddet 

vil sannsynligvis ikke komme til utbetaling før i 2021. Det avsettes derfor kr. 100 000,- i budsjettet til 

inndekning av løpende kostander i budsjettåret 2020. 
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10/2020 Strategiprosess  
 

Vedlegg 1 Forslag til strategiprosess 2021-2024 

Prosessplan 2019 – 2021  

2019 Aktiviteter 

31. oktober 
 

Kontaktutvalget tilrår oppstart av strategiarbeidet og anbefaler 
representantskapet om å fatte endelig vedtak om prosessen i sitt konstituerende 
møte i januar 2020 

November Innhenting av bakgrunnsinformasjon fra fylkeskommunenes prosesser med 
regionale planer, evaluering og gjennomgang av underlag fra nåværende arbeid 
samt eksterne dokument (stortingsmeldinger ol). 
 
Start utarbeidelse av grunnlagsdokument 

2020  

Januar Fortsette utarbeidelse av grunnlagsdokument   

24. januar Vedtak om oppstart av arbeidet i representantskapets konstituerende møte. 
Representantskapet utgjør politisk styringsgruppe for prosessen 
 
Avklaring vedrørende europapolitisk arbeid (inngå i felles strategi eller rullering av 
gjeldende europapolitisk strategi?) 
 

Februar Første innspills-runde i fagpolitiske utvalg (samferdsel og næring/kompetanse) 

14. februar Administrasjonsutvalget – innspills-runde 
 

Mars Første innspills-runde europapolitisk utvalg/forum 

6. mars Første drøfting i representantskapet – innspills-runde 

Mars og april Innspills-/forankringsrunde i fylkeskommunene – dagsmøter/arbeidsmøter i hver 
av de fire fylkeskommunene med innspill og drøftinger 

April og mai  Runde med administrative grupper i ØS  
  
 Utarbeide første skisse til strategi – visjoner og mål - retning 
 

15. mai Administrasjonsutvalget 

5. juni Andre drøfting i representantskapet 

Juni Utarbeide første utkast til strategi for Østlandssamarbeidet 2021 - 2024 

Aug/spt Ny runde i administrative grupper og fagpolitiske utvalg 
Revidert utkast til strategidokument 

16. oktober Møte i administrasjonsutvalget 

6. nov Behandling av høringsutkast til strategidokument i representantskapet 

Nov- Oppdatering av utkast til strategidokument etter representantskapets møte og 
utsendelse på høring i fylkeskommunene (politisk behandling i desember-møtene i 
FT/FU?) 
 
Høring i desember og første halvdel av januar (min 8 uker) – høringsfrist 22. Januar 
2021 

2021  

22. jan Frist for tilbakemelding fra fylkeskommunene 
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25. jan Sammenstilling av høringsinnspillene – drøfting internt 
 
Ferdigstillelse av revidert strategidokument inkl. høringsinnspillene og utsendelse 
for endelig behandling  
 

12. febr Møte i administrasjonsutvalget – diskusjon av innkomne innspill i høringen 

5. mars      Sluttbehandling og endelig vedtak i representantskapet 

 


