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02/2020 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. 

 

 

 

  



 
 

 

03/2020 Etablering av administrative grupper 
 

Vedlegg 1 Mandat for administrative grupper 
Generelt 

Administrasjonsutvalget etablerer administrative grupper jf. utvalgets mandat vedtatt av 

representantskapet. 

Administrative grupper etableres for å støtte arbeidet i Østlandssamarbeidets fagpolitiske utvalg 

gjennom å samordne den administrative behandlingen av saker, sikre administrativ forankring og 

ressursallokering i fylkeskommunene og bistå i styringen av Østlandssamarbeidet. 

Deltakelse i administrative grupper er frivillig for fylkeskommunene. 

 

Medlemmer 

Fylkeskommunene utpeker selv medlemmer til administrative grupper. Medlemmene i 

administrative grupper skal i utgangspunktet være ledere eller stedfortredere på relevante 

fagområder i fylkesadministrasjonene. 

Administrative grupper konstituerer seg selv. 

 

Myndighet og oppgaver 

Fylkeskommunenes medlemmer i administrative grupper har møte- og talerett i det fagpolitiske 

utvalget de er tilknyttet. 

Saker til behandling i et fagpolitiske utvalg skal som hovedregel forelegges utvalgets administrative 

gruppe i forkant av utvalgets behandling. Administrativ gruppe kan avgi egen innstilling i saker til 

fagpolitisk utvalg. 

Administrative grupper kan på eget initiativ be sekretariatet forberede saker til behandling i 

fagpolitiske utvalg. 

Administrative grupper kan etablere andre administrative faggrupper på eget fagområde. 

 

 


