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ostsam.no 

22. mai 2020 

 

Møte i administrasjonsutvalget 
 

Tid:  22. mai 2020 kl. 10:00-11:20 

Sted:  Microsoft Teams 

Til stede: Tron Bamrud (Innlandet) 

  Jan Sivert Jøsendal (Vestfold og Telemark) 

  Bjarne Haslund (Oslo) 

  Kristian Thowsen og Lasse Narjord Thue (Viken) 

 

Fra sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes, Morten Stemre, Lars 

Godbolt 

 

Tron Bamrud ledet møtet 

 

 

I tillegg til den ordinære sakslisten var det i forkant av møtet sendt ut et utkast til en ny InterCity-

kronikk fra Østlandssamarbeidet for mulig publisering i Aftenposten. Det var enighet i 

administrasjonsutvalget om å se på muligheten for å få kronikken signert av fylkesordførerne i 

Innlandet, Vestfold og Telemark, byrådsleder i Oslo og fylkesrådsleder i Viken.  

 

Alternativt vil kronikken kunne signeres av representantskapets leder og leder i fagpolitisk utvalg 

for samferdsel i fellesskap.  

 

Sekretariatet følger opp saken slik at kronikken kan oversendes Aftenposten og evt. andre 

nasjonale media på ettermiddagen mandag 25. mai.  
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Sak 20/20 Godkjenning av protokoll 
 

Forslag til vedtak 

Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. februar 

 

Behandling 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. februar. 

 

 

Sak 21/20 Orienteringer 
 

Forslag til vedtak 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

Behandling 

Fra sekretariatet ble det gitt korte orienteringer om følgende saker: 

• Dialogmøter med fylkeskommunene og Oslo kommune 

• Ny landingssiden InterCity 

• Kommunikasjonsarbeidet til Østlandssamarbeidet 

• Østsam Ung. 

 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
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Sak 22/20 Status fagpolitisk utvalg for samferdsel 
 

Forslag til vedtak 

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet orientere nærmere om arbeidet på 

samferdselsområdet på representantskapets møte 12. juni. 

 

Behandling 

Det ble gitt en kort orientering fra sekretariatet om arbeidet på samferdselsområdet. 

 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet orientere nærmere om arbeidet på 

samferdselsområdet på representantskapets møte 12. juni. 

 

Sak 23/20 Høringsinnspill NTP 
 

Forslag til vedtak 

1. Administrasjonsutvalget tar NTP-uttalelsen – med høringsfrist 14. mai til orientering. 

2. Administrasjonsutvalget slutter seg til at Østlandssamarbeidet utformer en ny NTP-

uttalelse vedr. transportetatenes prioriteringsforslag og at uttalelsen legges frem for 

sluttbehandling i fagpolitisk utvalg på møte 15. juni. 

3. Administrasjonsutvalget ser det som positivt at Østlandssamarbeidet intensiverer arbeidet 

med å promotere InterCity frem til ny nasjonal transportplan skal vedtas av Stortinget i 

2021. 

Behandling 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 

1. Administrasjonsutvalget tar NTP-uttalelsen – med høringsfrist 14. mai til orientering. 

2. Administrasjonsutvalget slutter seg til at Østlandssamarbeidet utformer en ny NTP-

uttalelse vedr. transportetatenes prioriteringsforslag og at uttalelsen legges frem for 

sluttbehandling i fagpolitisk utvalg på møte 15. juni. 

3. Administrasjonsutvalget ser det som positivt at Østlandssamarbeidet intensiverer arbeidet 

med å promotere InterCity frem til ny nasjonal transportplan skal vedtas av Stortinget i 

2021. 
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Sak 24/20 Status fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 
 

Forslag til vedtak 

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en orienteringssak til 

representantskapets møte 12. juni. 

Behandling 

Det ble gitt en kort orientering fra sekretariatet om arbeidet på politikkområde næring og 

kompetanse. 

 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

2. Administrasjonsutvalget ber sekretariatet forberede en orienteringssak til 

representantskapets møte 12. juni. 

 

Sak 25/20 Status Østlandssamarbeidets Europaforum 
 

Forslag til vedtak 

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. 

 

Behandling 

Det ble gitt en kort orientering fra sekretariatet om arbeidet med Østlandssamarbeidets 

Europaforum. 

 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. 
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Sak 26/20 Strategiprosess 

Forslag til innstilling 

Representantskapet godkjenner forslag til justert framdriftsplan for Østlandssamarbeidets 

strategiprosess. 

Behandling 

Det ble fra administrasjonsutvalget uttrykt støtte til at man bruker noe mer tid på 

strategiprosessen slik at fylkeskommunene får mulighet til å gjennomføre interne drøftinger av 

hvordan man ønsker at det regionale samarbeidet i landsdelen i fremtiden skal organiseres.  

 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

Innstilling til representantskapet 

Representantskapet godkjenner forslag til justert framdriftsplan for Østlandssamarbeidets 

strategiprosess. 

 

 

 

Sak 27/20 Handlingsplan 2021 – overordnede rammer 
 

Forslag til innstilling 

1. Representantskapet ser positivt på at Østlandssamarbeidet gjennom bruk av digital 

samhandling i 2021 vil kunne øke aktivitetsnivået innenfor samme budsjettramme som i 

2020. 

2. Sekretariatet bes legge frem et endelig forslag til Handlingsplan 2021 basert på innspill fra 

representantskapet, de øvrige politiske utvalg og administrative gruppene i 

Østlandssamarbeidet. 

Behandling 

Sekretariatet gav en kort orientering om at man har lagt opp til en prosess i to trinn, der rammene 

for handlingsplanen for 2021 drøftes på juni-møtet i representantskapet, mens endelig vedtak 

gjøres sammen med budsjettvedtaket på møte i representantskapet høsten 2020. 

 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

Innstilling til representantskapet 

1. Representantskapet ser positivt på at Østlandssamarbeidet gjennom bruk av digital 

samhandling i 2021 vil kunne øke aktivitetsnivået innenfor samme budsjettramme som i 

2020. 

2. Sekretariatet bes legge frem et endelig forslag til Handlingsplan 2021 basert på innspill fra 

representantskapet, de øvrige politiske utvalg og administrative gruppene i 

Østlandssamarbeidet. 
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Sak 28/20 Rammebudsjett 2021 
 

Forslag til innstilling 

1. Representantskapet legger til grunn at rammene for basisvirksomheten i 2020 videreføres i 

2021 og ser positivt på at budsjettrammen videreføres uten pris- eller lønnsvekstjustering i 

2021. 

2. Modell _ velges som modell for kontingentfordeling f.o.m. 2021. På bakgrunn av dette ber 

representantskapet om at det gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2021-budsjettet 

til dekning av basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet: 

a. Innlandet fylkeskommune: 

b. Oslo kommune: 

c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 

d. Viken fylkeskommune: 

3. Representantskapet ber om at det gjøres følgende avsetninger til Østlandsutstillingen på 

2021-budsjettet: 

a. Innlandet fylkeskommune: 

b. Oslo kommune: 

c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 

d. Viken fylkeskommune: 

4. Sekretariatet bes fremlegge endelig forslag til budsjett for behandling på 

representantskapets høstmøte. 

 

Behandling 

Sekretariatet gav en kort orientering om rammebudsjettet for 2021, der man har lagt opp til å 

videreføre driften på 2020-nivå slik at de økonomiske bidragene fra fylkeskommune ikke økes i 

2021. Det ble understreket at det er nødvendig å få fastsatt de totale budsjettrammene på 

representantskapets møte i juni slik at budsjettarbeidet kan videreføres og ferdigstilles i forkant av 

representantskapets høstmøte. 

 

Det var enighet i administrasjonsutvalget om at rammebudsjettet og valg av finansieringsmodell for 

2021 må avklares politisk. 

 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til forslaget til innstilling justert etter utvalgets merknader. 

 

Innstilling til representantskapet 

1. Representantskapet legger til grunn at rammene for basisvirksomheten i 2020 videreføres i 

2021 - og at de samlede fylkeskommunale tilskudd derfor kan holdes uforandret i 2021. 
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2. Modell _ velges som modell for kontingentfordeling f.o.m. 2021. På bakgrunn av dette ber 

representantskapet om at det gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2021-budsjettet 

til dekning av basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet: 

a. Innlandet fylkeskommune: 

b. Oslo kommune: 

c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 

d. Viken fylkeskommune: 

3. Representantskapet ber om at det gjøres følgende avsetninger til Østlandsutstillingen på 

2021-budsjettet: 

a. Innlandet fylkeskommune: 

b. Oslo kommune: 

c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 

d. Viken fylkeskommune: 

4. Sekretariatet bes fremlegge endelig forslag til budsjett for behandling på 

representantskapets høstmøte. 

 

Sak 29/20 Samarbeid med OR og ORE 
 

Forslag til vedtak 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering og ber sekretariatet sette saken opp på 

agendaen på møte i representantskapet 12. juni. 

 

Behandling 

Administrasjonsutvalget ser det som naturlig at organiseringen av det regionale samarbeidet på 

Østlandet nå settes på dagsorden. Det er bred enighet i utvalget om at fylkeskommunene og Oslo 

kommune må ta et tydelig politisk lederskap og styring av dette arbeidet. Den videre prosess må 

drøftes nærmere av partene, og administrasjonsutvalget legger til grunn at første gjennomgang og 

drøfting gjøres på møte i representantskapet 12. juni, slik dette ble besluttet på RS-møte 6. mars, 

jf. sak 25/20. 

 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering og ber sekretariatet sette saken opp på 

agendaen på møte i representantskapet 12. juni. 
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Sak 30/20 Møte i representantskapet 12. juni 
 

Forslag til vedtak 

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om opplegget for møte i 

representantskapsmøtet 12. juni til orientering. 

2. Utvalget ser positivt på at det arbeides med å få til et digitalt dialogmøte med 

representanter fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i forbindelse med 

representantskapsmøtet. 

 

 

Behandling 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen om opplegget for møte i 

representantskapsmøtet 12. juni til orientering. 

2. Utvalget ser positivt på at det arbeides med å få til et digitalt dialogmøte med 

representanter fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomite i forbindelse med 

representantskapsmøtet. 

 


