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14/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar 2020 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet godkjenner protokollen. 

 

Saksredegjørelse 
Utkast til protokoll ble sendt til representantskapets medlemmer 27. januar. Sekretariatet har ikke 

mottatt noen merknader til utkastet. 

 

Saksbehandler: Morten Stemre 

 

Vedlegg  
Forslag til protokoll fra møte 24. januar  
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15/2020 Orienteringssaker 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 

 

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

• Landingsside for InterCity. 

• Dialogmøter med fylkeskommunene i forbindelse med strategiprosessen. 

 

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen  

 

Vedlegg  
Ingen vedlegg  
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16/2020 Status fagpolitiske utvalg 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet tar informasjonen om fagpolitiske utvalg til orientering. 

2. De fagpolitiske utvalgene bør etterstrebe konsensus. Viktige prinsipielle saker eller saker 

med klar uenighet bør løftes til behandling i representantskapet. 

3. Tilstedeværelse fra 3 av 4 fylkeskommuner skal som hovedregel legges til grunn for 

beslutningsdyktighet i de fagpolitiske utvalgene. 

4. Arbeidet i de fagpolitiske utvalgene skal evalueres i løpet av valgperioden. 

 

Saksredegjørelse 
I sak 05/2020 på møtet 24. januar etablerte representantskapet fagpolitiske utvalg samferdsel og 

fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse. Nedenfor følger en oversikt over de oppnevnte 

medlemmene: 

Fagpolitisk utvalg for samferdsel 

Deltaker Posisjon Opposisjon 

Viken  Olav Skinnes (SP) 
Vara: Kristoffer Robin Haug (MDG) 

 

Oslo  Daniel Rees (MDG) 
Vara: Morten Nordskag (MDG) 

 

Vestfold og 
Telemark 

Arve Høiberg (AP) 
Vara: Tone B. Hansen (AP) 

Knut Anvik (Frp) 
Vara: Kåre Pettersen (V) 

Innlandet Stein Tronsmoen (Sp) 
Vara: Sjur Strand (Ap) 

Suhur Lorch-Falck (MDG) 
Vara: Mai Bakken (SV) 

 

Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 

Deltaker Posisjon Opposisjon 

Viken  Johan Edvard Grimstad (SP) 
Vara: Morten Vollset (SP) 
Siv Henriette Jacobsen (AP) 
Vara: Anne Sandum (AP) 

 

Oslo  Victoria Marie Evensen (AP) 
Vara: Vegar Andersen (AP) 
Inge Marte Thorkildsen (SV) 
Vara: Tarjei Helland (SV) 

 

Vestfold og 
Telemark 

Truls Vasvik (AP) 
Vara: Irene B. Haukedal (AP) 
Mette Kalve (AP) 
Vara: Grete Wold (SV) 

Jan Birger Løken (H) 
Vara: Lasse Berntzen (H) 
Ellen Eriksen (FrP) 
Vara: Harald Kinck (FrP) 

Innlandet Per-Gunnar Sveen (AP) 
Vara: Olav Røssum (SP) 
Mari Gjestvang (SP) 
Vara: Even Eriksen (AP) 

Bjørnar Tollan Jordet (SV) 
Vara: Sindre Sørhus (MDG) 
Wenche Haug Almestrand (FrP) 
Vara: Svein Håvar Korshavn (H)  

 

Forslag til møteplan 
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På bakgrunn av fylkeskommunenes egen møtekalender og møtekalender for representantskapet har 

sekretariatet utarbeidet følgende forslag til tentativ møteplan for de fagpolitiske utvalgene: 

Fagpolitisk utvalg for samferdsel 

• Fredag 20. mars 

• Fredag 24. april 

• Fredag 9. oktober 

Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 

• Fredag 24. april 

• Fredag 11. september 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 

Administrasjonsutvalget behandlet saken på møtet 14. februar i sak 08/2020. 

Utvalget mente det bør legges til grunn at fagpolitiske utvalg arbeider ut ifra konsensus, mens 

prinsipielt viktige saker eller saker hvor det er uenighet løftes til representantskapet. Det bør også 

legges til grunn at minst 3 av 4 fylkeskommuner er til stede for at fagpolitiske utvalg skal være 

beslutningsdyktige. 

Utvalget mente også at det bør gjennomføres en evaluering av arbeidet i de fagpolitiske utvalgene i 

løpet av valgperioden. 

Administrasjonsutvalget understreket at sakspapirer til representantskapet og fagpolitiske utvalg bør 

som hovedregel sendes ut 14 dager i forkant. 

Administrasjonsutvalget fatter følgende vedtak: 

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om opprettelsen av fagpolitiske utvalg til 

orientering. 

2. Sekretariatet bes utarbeide en oppdatert sak til representantskapsmøte basert på innspillene 

fra administrasjonsutvalget. 

 

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Morten Stemre 

 

Vedlegg 
Ingen vedlegg  
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17/2020 Østlandsutstillingen og kulturgruppa 

Administrasjonsutvalgets innstilling 
1. Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk tiltak i Østlandssamarbeidet i perioden 

2020-2023. 

2. Modellen med innkreving av fylkeskommunenes andel til Østlandsutstillingen sammen med 

kontingentinnbetaling til Østlandssamarbeidet videreføres ut året 2023.  

3. Fylkeskommunene bes avklare sitt forhold til Østlandsutstillingen, inkl. modell for finansiering, 

innen utgangen av 2022  

4. For blant annet å følge opp Østlandsutstillingen, ser representantskapet det som ønskelig at 

Østlandssamarbeidets kulturgruppe videreføres. 

 

Saksredegjørelse 
Østlandsutstillingen og kulturgruppa 

Østlandsutstillingen er en årlig, juryert landsdelsutstilling som inngår i et landsdekkende nettverk av 

utstillinger. Utstillingen viser og formidler samtidskunst fra og på Østlandet, og arrangerer også 

regelmessig seminarer og artist samtaler og formidler utstillingene til et stort publikum.   

Utstillingen har vært fulgt opp fra Østlandssamarbeidets side via kulturgruppa, som har hatt ansvar 

for å utforme felles tildelingsbrev samt ha løpende dialog og samtaler med styret og daglig leder i 

Østlandsutstillingen. Østlandssamarbeidet har også bidratt med oppnevning av representanter fra 

politisk eller adm. ledelse til åpningen av utstillingen på de ulike visningsstedene på Østlandet. 

Kulturgruppa har også representert Østlandssamarbeidet i Østlandsutstillingen representantskap – 

som er utstillingens øverste organ. Kulturgruppa har medlemmer fra alle de sju tidligere 

fylkeskommunene og Oslo kommune.  

Østlandsutstillingen markerte i 2019 sitt 40-års jubileum med utstillinger i alle de sju 

fylkeskommunene. 

 

Finansiering av Østlandsutstillingen 

For å sikre en mer stabil og forutsigbar finansieringsmodell for Østlandsutstillingen ble det i 2008 

vedtatt et prosjekt (for 2009 – 2011) der Østlandssamarbeidet krevde inn fylkenes finansiering til 

utstillingen sammen med Østlandssamarbeidet sin årlige kontingent. I 2011 besluttet kontaktutvalget 

å gjøre Østlandsutstillingen til et felles kulturpolitisk tiltak. Ordningen med innkreving av utstillingens 

finansiering via Østlandssamarbeidet har siden vært en etablert praksis. Østlandssamarbeidet sender 

beløpet videre til Østlandsutstillingen i en samlet pott. Ordningen krever lite ekstra ressurser fra 

Østlandssamarbeidets sekretariat.  

Østlandsutstillingen har vært finansiert av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, 

Oppland, Vestfold, Østfold og Oslo kommune gjennom Østlandssamarbeidet. Telemark har vært en 

del av Sørlandsutstillingen. Østlandsutstillingen har sitt eget styre og representantskap. I 2020 

finansieres utstillingen av Innlandet fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Vestfold og Telemark 

fylkeskommune og Oslo kommune.  
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I forbindelse med regionreformen ble det besluttet at nåværende organisering og 

finansieringsmodell skulle videreføres ut 2020 og at de nye fylkeskommunene og Oslo kommune i 

løpet av året skulle avklare om de ønsket å videreføre modellen.  

 

Veien videre etter regionreformen 

I møte med kunstnerorganisasjonene på Østlandet, Østlandsutstillingens styre og representanter for 

kulturseksjonene i fylkeskommunene i Oslo 27. januar 2020 ble det uttrykket sterk bekymring for den 

usikkerheten som nå er rundt finansieringsmodellen for Østlandsutstillingen. En utstilling av denne 

størrelse og format krever langsiktighet både mht. bestilling av lokaler for visning, planlegging av 

utstillinger, mv. For kunstnerne er det viktig at utstillingen har en langsiktighet som bidrar til å skape 

tillitt og ro samt grunnlag for deres kunstneriske arbeid.  

De gamle fylkeskommunene hadde egne kulturplaner/kulturstrategier der utstillingen inngikk som et 

innsatsområde. Disse planene er overført til de nye fylkeskommunene og ligger til grunn for det 

kulturpolitiske arbeidet inntil nye planer/strategier er på plass og vedtatt. Ifølge kulturgruppas 

medlemmer kan det ta noe tid før de får klargjort nye strategier og de oppfordrer derfor til at dagens 

modell for finansiering av Østlandsutstillingen videreføres. Dette for å sikre langsiktighet og 

forutsigbarhet for både utstillingen og kunstnere i de sju fylkeskommunene. Det vil også ta noe tid 

før en får avklart hvordan nye Vestfold og Telemark vil forholde seg til nåværende medlemskap både 

i Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen. En god overgangsordning vil uansett bli lagt til grunn fra 

den nye fylkeskommunens side. 

 

Samarbeidet med Schleswig Holstein 

I 2005 ble Østlandsutstillingen trukket inn i Østlandsfylkenes samarbeid med delstaten Schleswig-

Holstein og utstillingen ble vist i Kiel høsten 2005, som en del av markeringen av 10-års partnerskap. 

Siden dette har Østlandsutstillingen hatt en sentral rolle i partnerskapets kultursamarbeid. Samme 

året i desember ble det for første gang tatt til orde i kontaktutvalget for en felles holdning til 

Østlandsutstillingen fra fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet. Samarbeid på kulturområdet har 

vært en bærebjelke i partnerskapet med Schleswig-Holstein de senere årene og kulturgruppa i 

Østlandssamarbeidet har hatt ansvar for å holde i trådene på norsk side. I dette arbeidet har alle 

fylkeskommunene deltatt (også Telemark). For tiden pågår det et flerårig kultursamarbeidsprosjekt, 

Planning Future, som en del av partnerskapets felles handlingsprogram. Østlandsutstillingen er en 

sentral partner i prosjektet fra Østlandsfylkenes side.  

 

Merknader fra sekretariatet 

Sekretariatet slutter seg til de faglige tilrådningene fra kulturgruppa om at dagens organisering og 

finansieringsmodell videreføres. Sekretariatet foreslår derfor at man nå lander en modell som kan 

gjøres gjeldende for inneværende fylkestingsperiode til og med 31. desember 2023. På denne måten 

vil de nye fylkeskommunene få bedre tid til å vurdere hvordan man skal utvikle Østlandsutstillingen 

videre. Spesielt for Vestfold og Telemark fylkeskommune kan dette være hensiktsmessig. 

Sekretariatet ser det som naturlig at man innen utgangen av 2022 gjennomfører en ny 

vurdering/evaluering av organiseringen av fylkeskommunene sitt eierskap og 
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finansieringsmedvirkning slik at man tidlig i 2023 kan avklare hvordan Østlandsutstillingen skal 

knyttes opp mot fylkeskommunene finansielt og organisatorisk fra 1. januar 2024.  

Sekretariatet viser til at nåværende kulturgruppe har vært svært viktig for å koordinere 

fylkeskommunene sin håndtering av Østlandsutstillingen. Det foreslås derfor at kulturgruppen 

videreføres og at det formelt utpekes representanter fra de nye fylkeskommunene. I hht. til vedtak 

på møte i representantskapet 24. januar 2020 vil det være administrasjonsutvalget som formelt 

etablerer kulturgruppa som administrativ enhet i Østlandssamarbeidet. 

 

Administrasjonsutvalgets behandling. 

Administrasjonsutvalget behandlet saken 14. februar i sak 10/2020. 

Utvalget la vekt på at saken berører en vanskelig balansegang mellom behovet for forutsigbarhet for 

Østlandsutstillingen og spørsmålet om fylkeskommunene ønsker å forplikte seg til nåværende 

organisasjonsmodell gjennom hele valgperioden. Fylkeskommunene må også hver for seg vurdere 

Østlandsutstillingen som kulturpolitisk initiativ. 

Administrasjonsutvalget ønsket også at saken om Østlandsutstillingen bør ses uavhengig av saken om 

kontingentfordeling for Østlandssamarbeidet som helhet. 

 

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

 

 

Vedlegg  
Ingen vedlegg 
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18/2020 Østlandssamarbeidets Europaforum – innhold og organisering 

Administrasjonsutvalgets innstilling 
1. Representantskapet etablerer et politisk Europaforum for fylkeskommunene på Østlandet og 

Oslo kommune. Forumet benevnes “Østlandssamarbeidets Europaforum”.  
2. Representantskapet velger følgende politiske representanter som henholdsvis leder og 

nestleder i forumet;  

• Som leder velges … 

• Som nestleder velges … 
3. Forumet rapporterer til representantskapet. 
4. Fylkeskommunene oppnevner selv sine politikere til forumet. 

 

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

 
Østlandssamarbeidets Europaforum   
Østlandssamarbeidet Europaforum skal være en møteplass for politikere fra de tre fylkeskommunene 

og Oslo kommune og utgjøre en felles arena for politikkovervåkning, påvirkning og dialog. Forumet 

vil;    

• være en arena og et nettverk for drøfting av europapolitiske tema og spørsmål,   

• påvirke rammebetingelsene for fylkeskommunenes internasjonale arbeid ovenfor nasjonale 

myndigheter – både formelt og uformelt,  

• gi større tyngde i lobbyarbeidet inn mot europeiske organisasjoner/institusjoner,  

• bidra til kunnskaps- og erfaringsdeling mellom deltagerne,  

• være en plattform for det nasjonale Europapolitisk forum,  

• bidra i oppfølgingen av ØS ansvarsområder knyttet til Regjeringens Tysklandsstrategi, 

Interreg Østersjø/Nordsjø og i Østersjøsamarbeidet (herunder felles plattform for deltakelse i 

BSSSC, Schleswig-Holstein-samarbeidet, Scandria Alliance og STRING).   

• bidra til økt involvering av ØstsamUng i det internasjonale arbeidet  

Østlandssamarbeidets Europaforum vil bestå av politikere med følgende ansvar/porteføljer:    

• verv i europeiske organisasjoner (som AER, BSSSC, CPMR, NSC, 

Euromontana, EuroCities, o.l.),   

• politiske ansvarlige for europapolitisk samarbeid i fylkeskommunene/Oslo,   

• medlemmer i nasjonalt Europapolitisk forum,  

• deltakere i europeiske programmer og styringsgrupper,   

• deltakere/observatører i STRING og Scandria Alliance,  

 
Det er ønskelig med representanter både fra posisjon og opposisjon i forumet.  Representantskapet 

velger leder og nestleder i forumet.  
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Østlandssamarbeidets Europaforum skal videre bidra med innspill og informasjon/kunnskap i 

arbeidet på andre politikkområder i Østlandssamarbeidet, som for eksempel samferdsel, næring og 

kompetanse, miljø og klima og ungdomsmedvirkning.   

Det legges i utgangspunktet opp til at det gjennomføres to møter pr. år i forkant av styremøter og 

årsmøter/generalforsamlinger i europeiske organisasjoner, representantskapsmøter i ØS, møter i det 

nasjonale Europapolitisk forum, ol. Det forventes ikke at alle medlemmene i forumet vil møte på alle 

møtene, men de vil alle være en del av nettverket. Nye medlemmer kan tas opp i valgperiode dersom 

fylkeskommunene ønsker det.   

 

Administrativ støtte  

Forumet og dets medlemmer følges opp og støttes av en internasjonal adm. gruppe. Sekretariatet i 

Østlandssamarbeidet har et koordinerende og operativt ansvar. Forumets leder/nestleder 

konsulteres i forbindelse med forberedelse til forumets møter.  

 

Administrasjonsutvalgets behandling 

Administrasjonsutvalget behandlet saken på møtet 14. januar i sak 11/2020. 

Administrasjonsutvalget drøftet organiseringen av Europaforumet og ba sekretariatet forberede en 

sak til representantskapet som foreslår en politisk ledelse av Europaforumet heller enn et politisk 

arbeidsutvalg.  

Administrasjonsutvalget la til grunn at internasjonal administrativ gruppe støtter politisk ledelse i 

saksforberedelsene til møtene i Europaforumet.  

 
Saksbehandlere: Ann Irene Sæternes og Jon Petter Arntzen 

 

Vedlegg  
Europapolitisk samarbeid og Østlandssamarbeidet fra 2020 (innstilling fra politisk arbeidsgruppe) 
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19/2020 Oppnevning av politiske representanter til europeiske organisasjoner 

Administrasjonsutvalgets innstilling  
1. Som Østlandssamarbeidets varamedlem til styret i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-

operation) velges … 
2. Som Østlandssamarbeidets observatør til STRING Political Forum med vara velges  

Styremedlem: … 

Vara: …  
3. Som Østlandssamarbeidets medlemmer i politisk styringsgruppe for Scandria Alliance velges  

Styremedlem: … 

Vara: … 

   

 

Saksredegjørelse  
I representantskapets konstituerende møte 24. januar 2020 ble fylkesordfører Roger Ryberg, Viken 
valgt som Østlandssamarbeidets styremedlem i BSSSC for valgperioden 2020 – 2023. De øvrige 
politiske oppnevningene i sak 06/20 ble utsatt. 
 
Østlandssamarbeidet har i sin europapolitiske strategi (2017 - 2021) som målsetting å bidra til økt 
regional medvirkning og innflytelse i europapolitikken – bl.a. gjennom politikkovervåking og 
påvirkning innenfor viktige områder av betydning for det regionale nivået.   
 

Europapolitisk interessearbeid er ressurskrevende, og det kan være en utfordring for den enkelte 
fylkeskommune å avsette tilstrekkelig ressurser og kompetanse til arbeidet. Gjennom 
Østlandssamarbeidet styrkes fylkeskommunenes europapolitiske arbeid ved at man utveksler 
informasjon og kunnskap, samkjører den kompetansen og de ressursene som er tilgjengelige, deler 
på oppgavene og utnytter de nettverk som finnes blant fylkeskommuner og kommuner.  
 
Østlandssamarbeidet har i forrige fylkestingsperiode hatt følgende representasjon på disse 
arenaene:  

• Styremedlem og varamedlem i BSSSC - Roger Ryberg (Buskerud) og Lars Salvesen (Akershus). 
Da Ryberg ble valgt som formann i BSSSC i 2017 rykket Salvesen opp som fast medlem og Siv 
Jacobsen (Østfold) ble valgt som ny vara.  

• Observatør i den politiske kommisjonen i STRING-samarbeidet - Anette Solli (Akershus) og 
vara Siv Jacobsen (Østfold). Etter at Østfold og Akershus gikk inn som faste medlemmer i 
STRING, ble Per Gunnar Sveen (Hedmark) og Kåre Pettersen (Vestfold) utpekt som hhv. nytt 
medlem og vararepresentant)  

• Medlem og vara til møter i politiske organer i Scandria Alliance - Anette Solli (Akershus) og 
Siv Jacobsen (Østfold).  

 
 Se vedlegget for kort beskrivelse av disse politiske nettverkene.   
  
Sekretariatets vurdering  
Østlandssamarbeidet vil i løpet av 2020 drøfte sin videre strategi, herunder fastsette fremtidige 
innsatsområder i det europapolitiske arbeidet. Deltagelse i europeiske samarbeidsorganisasjoner og 
nettverk vil inngå i denne vurderingen.  
 
For å sikre kontinuitet vil det være naturlig at Østlandssamarbeidet er representert politisk i STRING, 
BSSSC og Scandria Alliance videre fremover, og at representantskapet oppnevner medlemmer og 
vara medlemmer til disse organisasjonene/nettverkene. Etableringen av Østlandssamarbeidets 
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Europaforum vil gi representantene en god plattform for arbeidet på disse europeiske arenaene og 
kobling til andre organisasjoner, arenaer og programmer. 
 
 
Administrasjonsutvalgets behandling 

Administrasjonsutvalget behandlet saken på møtet 14. februar i sak 12/2020. 

Utvalget sluttet seg til sekretariatets innstilling. 

 

Saksbehandler: Ann Irene Sæternes 

 

Vedlegg  
Oversikt over Østlandssamarbeidets europeiske organisasjoner 
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20/2020 Årsrapport 2019 

Sekretariatets innstilling. 
Representantskapet godkjenner årsrapporten for 2019. 

 

Saksredegjørelse 
Årsrapporten for 2019 omhandler samarbeidet mellom de åtte tidligere fylkeskommunene før 

regionreformen trådte i kraft. Derfor er den også utformet i tråd med format og design som har vært 

brukt i mange år.  

F.o.m. 2020 vil Østlandssamarbeidet modernisere arbeidet med årlig rapporteringer. Dette 

inkluderer å vurdere både hvordan Østlandssamarbeidet kan etterleve rapporteringskravene overfor 

fylkeskommunene og hvordan kommunikasjonsarbeidet bør oppdateres i tråd med ny 

kommunikasjonsstrategi (jf. sak 23/2020) og ny visuell profil (jf. sak 24/2020). 

Endelig versjon av årsrapporten med regnskap og revisjonsberetning ettersendes. 

 

Administrasjonsutvalgets behandling. 

Administrasjonsutvalget behandlet saken på møtet 14. februar i sak 14/2020.  

Administrasjonsutvalget fattet følgende vedtak: 

1. Administrasjonsutvalget tar foreløpig årsrapport til orientering 

2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet oversende endelig rapport - inkludert regnskap og 

revisjonsberetning – til representantskapet for sluttbehandling. 

 

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

 

Vedlegg  
Foreløpig årsrapport 2019 (separat vedlegg - ettersendes) 
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21/2020 Arbeidsform representantskapet 

Administrasjonsutvalgets innstilling 
1. Representantskapet godkjenner forslaget til foreløpige rammer for representantskapets 

møter. 

2. Representantskapet ber sekretariatet forberede en ny sak til et senere møte for å vurdere 

om rammene bør tilpasses. 

 

Saksredegjørelse 
Med utgangspunkt i (1) diskusjonen i sak 03/2020 på representantskapets møte 24. januar, (2) 

erfaringene fra tidligere møter i representantskapet, (3) samtale med nyvalgt leder av 

representantskapet og (4) administrasjonsutvalgets møte 14. februar foreslås det at rammene for 

representantskapets møter foreløpig blir slik: 

• Den regulære møteplanen skal inneholde tre årlige møter. Ved behov kan det innkalles til 

ekstraordinære møter for å drøfte aktuelle saker utenfor den regulære møteplanen. 

• Av hensyn til reisetid og tidsbruk bør møter som hovedregel legges til Oslo eller nærliggende 

byer. Dette skal ikke være til hinder for at møter også kan legges til andre lokasjoner. I 

særskilte tilfeller kan møter også gjennomføres som video og/eller telefonmøter. 

• Representantskapets møter skal som hovedregel gjennomføres på fredager og det legges i 

utgangspunktet ikke opp til at tidligere praksis med overnatting på høstmøtene videreføres.  

• Det er ønskelig at man fornyer formen på møtene ved at man ikke nødvendigvis skal avholde 

møtene i et av fylkeshusene. I forbindelse med juni-møtet vil man eksempelvis forsøke å 

avholde møtet på Stortinget. 

• I tillegg til behandling av sakskartet, bør representantskapsmøtene også være en arena for å 

sette aktuelle saker på dagsorden. I denne sammenheng vil det være naturlig å invitere 

eksterne gjester/bidragsytere som f.eks. statsråder, statssekretærer, forskere, 

næringslivsledere eller representanter fra embetsverk som kan gi viktige innspill til politiske 

diskusjoner i representantskapet. 

• Saker til representantskapet skal være forberedt med innstilling fra enten fagpolitiske utvalg, 

administrasjonsutvalget eller sekretariatet. 

 

Program for representantskapsmøte - eksempel 1 

10:00-12:00 Bedriftsbesøk m/fagseminar om Bioøkonomi 

12:00-12:30 Lunsj 

12:30-14:00 Behandling av sakskart 

 

Program for representantskapsmøte - eksempel 2 

10:00-11:00 Møte med samferdselsministeren om InterCity 

11:00-11:30 Lunsj 
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11:30-13:00 Behandling av sakskart 

13:00-14:00 Møte med ØstsamUng 

 

2020 blir et overgangsår for Østlandssamarbeidet. Dynamikken i samarbeidet kan bli annerledes når 

antall deltakere reduseres. Utfallet av strategiprosessen kan også påvirke representantskapets 

arbeidsform. Derfor kan det i løpet av 2020 bli nødvendig å justere rammene for møtene i 

representantskapet (og i de fagpolitiske utvalgene). 

På møtet i mars vil normalt representantskapet møte representanter for Østsam Ung. Dette blir ikke 

gjennomført i mars 2020, fordi Østsam Ung ikke er operativt ennå, men praksisen vil ventelig 

gjenopptas senest i 2021. 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 

Administrasjonsutvalget behandlet saken på møtet 14. februar i sak 16/2020. 

Selv om flesteparten av representantskapets møter skal arrangeres i Oslo mente 

administrasjonsutvalget at et av tre møter gjerne bør arrangeres utenfor Oslo. En forutsetning for 

møter utenfor Oslo bør være at det utarbeides et relevant faglig program i tillegg til sakskartet som 

er knyttet til møtets plassering. Dette vil gi samarbeidet en sterkere forankring i landsdelen. 

 

Saksbehandler: Morten Stemre 

 

Vedlegg  
Ingen vedlegg  
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22/2020 Prinsipper for kontingentfordeling 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet velger alternativ … som fordelingsmodell i inneværende fylkestingsperiode. 

 

Saksredegjørelse 
I sak 19/2019 fattet kontaktutvalget et vedtak om midlertidig å videreføre den eksisterende 

fordelingsmodellen i 2020. Det ble også vedtatt at Østlandssamarbeidet bør se nærmere hvordan 

kontingenten skal fordeles i fremtiden.  

Det er ønskelig at fordelingsmodellen kan fastsettes på representantskapets mars-møte, slik at 

sekretariatet kan igangsette arbeidet med rammebudsjettet for 2021 med henblikk på behandling i 

representantskapet på møtet i juni. 

Ut ifra tidligere diskusjoner i kontaktutvalget beskrives tre alternative fordelingsmodeller nedenfor. 

Alternativ A: Lik andel  

Ved alternativ A finansierer deltakerne like store andeler til driften av Østlandssamarbeidet. 

Østlandssamarbeidet er jf. samarbeidsavtalen et samarbeid mellom likeverdige parter. En lik 

kontingentfordeling vil være en måte å underbygge likhetsprinsippet slik dette har vært praktisert 

frem til 2019. 

 

Alternativ B: Grunnbeløp + innbyggertall 

Kontingenten vil bestå av både et grunnbeløp og et beløp basert på innbyggertallet i 

fylkeskommunene og Oslo kommune. I stedet for et rent likhetsprinsipp tar fordelingsmodellen i 

større grad hensyn til forskjellene i innbyggerantall og dermed inntektsgrunnlaget for deltakerne i 

samarbeidet. 

 Innbyggertall pr. 3 kvartal 2019 % 

Innlandet  387 168 14,2 

Oslo 690 335 25,4 

Vestfold og Telemark  425 283 15,7 

Viken 1 215 354 44,7 

Totalt 2 718 140 100,0 

 

Alternativ C: Midlertidig videreføring av 2020-fordelingen 

Den midlertidige 2020-modellen videreføres gjennom hele valgperioden 2020-2023. Modellen kan 

velges i en overgangsperiode dersom fylkene 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. 

 

Sammenligning av fordelingsmodellene 

Sammenligningen i tabellen nedenfor tar utgangspunkt i basiskontingenten for 2020. Overføringene 

til Østlandsutstillingen er ikke inkludert i oppsettet.  
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Tallene for alternativ B tar utgangspunkt i kommunestruktur og befolkningstall fra 3. kvartal 2019 - 

og en vekting med på 50 % grunnbeløp og 50 % fordeling basert på innbyggertall. Grunnbeløpet er 

dermed 650 000 for hver deltaker, mens de resterende 2 600 000 er fordelt etter innbyggertall. 

Finansiering 2020 Alternativ A:  
Lik andel 

Alternativ B: 
Grunnbeløp + 
innbyggertall 

Alternativ C: 
Midlertidig videreføring av 

2020-fordelingen 

Innlandet  1 300 000 1 019 200 1 300 000 

Oslo 1 300 000  1 310 400 650 000 

Vestfold og Telemark  1 300 000 1 058 200 1 300 000 

Viken  1 300 000 1 812 200 1 950 000 

Totalt 5 200 000 5 200 000 5 200 000 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 

Administrasjonsutvalget behandlet saken på møtet 14. februar i sak 16/2020. Utvalget mente at 

spørsmålet måtte avklares politisk og ønsket ikke å fremme en innstilling om valg av modell. 

Administrasjonsutvalget fattet følgende vedtak: 

Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en sak om prinsipper for kontingentfordeling til 

representantskapets møte 6. mars. 

 

Saksbehandlere: Jon Petter Arntzen og Morten Stemre 

 

Vedlegg  
Ingen vedlegg 
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23/2020 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet 

Administrasjonsutvalgets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet for 

perioden 2020-2023. 

 

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

naturlig at man nå drøfter hvordan samhandlingen og informasjonsflyten mellom fylkeskommunene 

og sekretariatet skal være i årene fremover. 

Sekretariatet har derfor utarbeidet et forslag til ny kommunikasjonsstrategi for perioden 2020-2023, 

jf. vedlagt dokument. Kommunikasjonsstrategien skal være et felles strategisk redskap (for 

fylkeskommunene og sekretariatet) i arbeidet med å effektivisere og forbedre Østlandssamarbeidets 

informasjonsarbeid både internt og eksternt. Ved å synliggjøre Østlandssamarbeidet som en felles 

samarbeidsplattform for fylkene på Østlandet, vil det være enklere å få gjennomslag i saker der 

landsdelen har felles interesser. 

Kommunikasjonsstrategien er utformet for å bidra til å nå formålet beskrevet i Østlandssamarbeidets 

samarbeidsavtale: Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid som skal bidra til å utvikle Østlandet 

som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regional balansert utvikling i 

landsdelen. 

Med utgangspunkt i kommunikasjonsstrategien vil sekretariatet utarbeide en operativ aktivitetsplan 

for kommunikasjonsarbeidet i Østlandssamarbeidet. I sekretariatet er det fra 1. januar 2020 satt av 

en 50% stillingsressurs for å følge opp kommunikasjonsaktivitetene. 

I forbindelse med dialogmøtene med fylkeskommunene i mars 2020 vil det være naturlig at man 

drøfter nærmere hvordan man kan styrke samarbeidet mellom kommunikasjonsavdelingene i 

fylkeskommunene og sekretariatet. 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 

Administrasjonsutvalget behandlet saken på møtet 14. februar i sak 17/2020. 

Utvalget sluttet seg til innstillingen fra sekretariatet. 

 
Saksbehandlere: Lars Godbolt og Jon Petter Arntzen 

 

Vedlegg  
Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet 2020-2023 
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24/2020 Ny visuell profil 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet slutter seg til forslaget om co-branding i Østlandssamarbeidets visuelle 

profil med fylkesvåpen/logo som fremtredende og bærende elementer. 

2. Representantskapet ber sekretariatet ferdigstille hele den visuelle profilen i samråd med 

fylkeskommunenes kommunikasjonsavdelinger. 

Saksredegjørelse 
Bakgrunn 

På møte 7. juni 2019 besluttet kontaktutvalget at det skal utarbeides en ny visuell profil for 

Østlandssamarbeidet, jf. sak 16/2019. Et eksternt design-/kommunikasjonsbyrå (Krible AS) ble høsten 

2019 engasjert for å bistå sekretariatet i arbeidet med å utvikle ny visuell identitet.  

To ulike logo-retninger presentert i møte i representantskapet 24.01.2020. Det ene alternativet 

bestod av en ny, egen logo for Østlandssamarbeidet, mens det andre alternativet bestod av de tre 

fylkesvåpnene og Oslos logo.  

Det ble på møte signalisert at man ser det som ønskelig at fylkeskommunenes ‘eierskap’ av 

Østlandssamarbeidet er godt synlig i kommunikasjonsarbeidet. Sekretariatet ble derfor bedt om å 

utarbeide en ny sak om Østlandssamarbeidets visuelle profil til neste møte i representantskapet. 

 

Kommunikasjonsbehov og co-branding 

En ny visuell profil bør understøtte kommunikasjonsstrategien for Østlandssamarbeidet. Et av 

målene som omtales i den nye kommunikasjonsstrategien for 2020-2023 er at det skal være enkelt å 

forstå at Østlandssamarbeidet er en samarbeidsarena for fylkeskommunene på landsdelsnivå. Dette 

er også i overenstemmelse med signalene gitt på representantskapsmøte 24. januar.  

Østlandssamarbeidet skal være synlig i ulike kommunikasjonskanaler for å kommunisere med de 

ulike målgruppene definert i kommunikasjonsstrategien. Derfor er det fornuftig at det visuelle 

uttrykket utformes slik at det fungerer i ulike kanaler.  

For å imøtekomme representantskapets ønske om synlig forankring av eierne foreslås en modell med 

co-branding hvor de tre fylkesvåpnene og Oslos logo er fremtredende og bærende elementer. Dette 

vil være en sterkere synliggjøring av eierne enn Østlandssamarbeidets gamle logo, som bestod av 

åtte anonyme våpenskjold.  

Samtidig vil det være lite hensiktsmessig for Østlandssamarbeidet å bruke fylkesvåpen/logo ved all 

kommunikasjon. Da vil også mindre formell kommunikasjon få en forankring i fylkene, noe som kan 

være forvirrende for mottakerne. Det vil også være tidkrevende å få tillatelse fra de fire eierne før 

publisering av mindre nyheter på Twitter og Facebook – kanaler som gjerne har korte og hyppige 

nyheter med et uformelt språk  

Med en egen logo i tillegg til fylkesvåpen/logo vil det være enklere å skille mellom informasjon som 

har et ‘godkjent-stempel’ fra fylkeskommunene og hva som er informasjon som kommer fra 

sekretariatet og ansatte i Østlandssamarbeidet. Samtidig er logoformatet i sosiale medier gjerne 

rundt eller kvadratisk, og da vil det fungere mindre godt med en oppstilling av fire formelle 

fylkesvåpen/logo. De fire fylkesvåpnene kan derimot være synlig i toppbildet/banneret på både 

Twitter og Facebook. 
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Sekretariatet har utfordret vår leverandør Krible til å utforme nye forslag til hvordan 

Østlandssamarbeidet kan fremstå med fylkesvåpen/logo som bærende element, samtidig som 

behovet for fleksibilitet i ulike kommunikasjonskanaler blir ivaretatt.  

Her er det naturlig å skille mellom formell og uformell kommunikasjon. 

Formell kommunikasjon inkluderer: 

• Politiske høringsuttalelser 

• Østlandssamarbeidets nettside eller den nye landingssiden for InterCity 

• Banner/roll-up som skal brukes i forbindelse med arrangementer. 

Uformell kommunikasjon inkluderer: 

• Innlegg på Østlandssamarbeidets Facebook-side og/eller Twitter-konto 

• Adressefelt på utgående e-post fra ansatte i sekretariatet 

• Nyhetsbrev fra Østlandssamarbeidet 

Vedlagt ligger to eksempler på hvordan co-branding kan fungere i praksis: 

• en politisk uttalelse signert av politisk leder 

• en illustrasjon av Østlandssamarbeidets Facebook-side 

 

Sekretariatets merknader 

For å ivareta ønsket om at fylkeskommunene skal komme frem tydelig i Østlandssamarbeidets 

kommunikasjonsarbeid, samtidig som det tas hensyn til ulike kommunikasjonsbehov, foreslår 

sekretariatet en co-branding modell.  

Fylkesvåpen/logo skal være fremtredende og bærende elementer, især i mer formell 

kommunikasjon, men skal fungere i samspill med en egen Ø-logo for Østlandssamarbeidet i ulike 

kanaler. 

 

Administrasjonsutvalgets behandling 

Administrasjonsutvalget behandlet saken på møtet 14. februar i sak 18/2020. 

Utvalget drøftet forslaget til ny visuell profil og ba sekretariatet utarbeide en ny sak som innarbeider 

utvalgets merknader. 

Administrasjonsutvalgets vedtak: 

1. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en ny sak om visuell profil til 

representantskapet som innarbeider utvalgets merknader. 

2. Før saken behandles i representantskapet, bes det om at bruken av fylkesvåpen og logo i co-

brandingen kvalitetssikres med fylkeskommunenes kommunikasjonsavdelinger. 

 

Saksbehandlere: Lars Godbolt og Morten Stemre 
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Vedlegg  
Forslag til co-branding (separat vedlegg) 
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25/2020 Samarbeid med OR og ORE 
 

Administrasjonsutvalgets innstilling 
Representantskapet ber de fire fylkeskommunene forberede innspill om organiseringen av det 

regionale samarbeidet på Østlandet til videre diskusjon i neste møte i representantskapet. 

 

Saksredegjørelse 
Bakgrunn 

Til styremøtet i Osloregionen (OR) 4. desember 2018 ble det fremmet en sak der det ble foreslått 

opprettet en politisk arbeidsgruppe som skal foreslå fremtidig organisering av det regionale politiske 

samarbeidet i Osloregionen/Østlandet.  

På møtet ble følgende vedtak fattet i sak 55/2018: 

 «Saken utsettes til etter etableringen av de nye fylkeskommunene i 2020. 

Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor oppfordres til også å ta den politiske 

vurderingen av videreutvikling av samarbeidet mellom de regionale organisasjonene i 

2020.  Dermed kan arbeidet med disse spørsmålene skje koordinert i de tre organisasjonene. 

Det bør legges frem sak for styrene i Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Europakontoret 

hvor sekretariatene i de tre organisasjonene får i oppdrag å utrede spørsmålet om 

videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen.» 

Østlandssamarbeidet (ØS) mottok en henvendelse fra Osloregionens sekretariat 15. februar 2019 om 

videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen og der det ble vist til styrevedtaket over. I brevet fra 

sekretariatet i Osloregionen fremgår det at man ønsker å følge opp vedtaket i samarbeid med 

sekretariatene i Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor (ORE), forutsatt at disse 

organisasjonene også ønsker å gå videre med en prosess som beskrevet i vedtaket over. Det bes 

samtidig om tilbakemelding på om Østlandssamarbeidet slutter seg til dette.  

Saken ble drøftet av rådmannsutvalget og kontaktutvalget ved flere anledninger i 2019. På møte i 

kontaktutvalget til ØS 31. oktober 2019 ble saken utsatt da man mente at det ville være mer naturlig 

at det nye representantskapet drøftet denne henvendelsen. 

 
Sekretariatets vurdering 
Henvendelsen fra Osloregionens sekretariat må forstås slik at man ønsker at det skal legges frem en 
sak for de politiske organene i Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor 
hvor sekretariatene i de tre organisasjonene får i oppdrag å utrede spørsmålet om videreutvikling av 
samarbeidet i regionen.  
 
Sekretariatsleder i Østlandssamarbeidet er av den oppfatning at man her må gjøre tingene i riktig 
rekkefølge og at det er fylkeskommunene selv som må ha et tydelig lederskap i å drøfte 
organiseringen av det regionale samarbeidet i landsdelen.  
 
Det er også fylkeskommunene som på selvstendig grunnlag må vurdere hvilken rolle det eventuelt er 
ønskelig at sekretariatene i Osloregionen, Osloregionens Europakontor og Østlandssamarbeidet skal 
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ha i en slik prosess. Det kan prinsipielt argumenteres for at de nåværende sekretariatene kanskje ikke 
bør ha en for sentral rolle i et slikt arbeid. 
 
Etter regionreformen vil det det nå være naturlig at de nye fylkeskommunene først har en bred 
gjennomgang internt for å drøfte hvordan det regionale samarbeidet bør være organisert og hvilke 
arenaer og samarbeidsfora det er relevant å delta i. Osloregionen, Osloregionens Europakontor og 
Østlandssamarbeidet er eksempel på slike samarbeidsorganisasjoner, men de nye fylkeskommunene 
deltar også i en rekke andre regionale samarbeidsfora som det også vil være naturlig å se nærmere 
på. 
 
Sekretariatet vurderer det som lite hensiktsmessig å igangsette et administrativt utredningsarbeid i 
regi av de tre sekretariatene til ØS, ORE og OR på nåværende tidspunkt. En ny utredning må uansett 
forankres politisk dersom et slikt utredningsarbeid skal ha noen verdi.  
 

Administrasjonsutvalgets behandling 

Administrasjonsutvalget behandlet saken på møtet 14. februar i sak 19/2020.  

Administrasjonsutvalget drøftet prosessen rundt spørsmålet om regionalt samarbeid på Østlandet. 

Utvalget var enige om at det er fylkeskommunene selv som må initiere og være pådrivere i en slik 

prosess, ikke sekretariatene til de regionale samarbeidsorganisasjonene. 

 

Saksbehandler: Jon Petter Arntzen 

 

Vedlegg  
Ingen vedlegg 

 


