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Sak 26/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 6. mars 
 

Vedlegg 1: Protokoll fra møte i representantskapet 6. mars 2020 
 
Tid:   Fredag 6. mars 2020 kl. 10:00-12.30 
Sted:   Fylkestingssalen, Galleri Oslo 
Til stede: Innlandet: Even Aleksander Hagen (leder), Kari-Anne Jønnes 
  Oslo: Morten Nordskag for Raymond Johansen 
  Vestfold og Telemark: Sven Tore Løkslid for Terje Riis-Johansen 

Viken: Edvin Søvik for Tonje Brenna. Politisk rådgiver Ingrid Endrerud deltok som 
observatør. 

 
Fra fylkesadministrasjonene: Tron Bamrud (Innlandet), Hans Petter Gravdahl (Oslo), 
Jan Sivert Jøsendal (Vestfold og Telemark), Lasse Narjord Thue (Viken) 

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

 
14/2020 Godkjenning av protokoll fra møte 24. januar 2020 
Sekretariatets innstilling 
Representantskapet godkjenner protokollen. 
 
Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 
Vedtak 
Representantskapet godkjenner protokollen. 
 
 
15/2020 Orienteringssaker 
Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
 
Behandling 
Sekretariatsleder orienterte om følgende saker: 

• Landingsside for InterCity. 

• Dialogmøter med fylkeskommunene i forbindelse med strategiprosessen. 

 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 
Vedtak  
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
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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. 

 
Behandling 
Sekretariatet orienterte om status for oppnevningen av representanter til fagpolitiske utvalg. 
Sekretariatet informerte også om at det første møtet i fagpolitisk for næring og kompetanse er flyttet 
fra 24. april til 17. april. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 
Vedtak 

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. 

 
 
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. 

 
Behandling 
Representantskapet drøftet innstillingen og konkluderte med at det er for tidlig å fatte et vedtak for 
hele valgperioden fordi fylkeskommunene selv må få anledning til å vurdere Østlandsutstillingen som 
et kulturpolitisk tiltak. 
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Vedtaket tilpasses derfor til en forpliktelse ut året 2021. 
 
Vedtak  

1. Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk tiltak i Østlandssamarbeidet. 

2. Modellen med innkreving av fylkeskommunenes andel til Østlandsutstillingen sammen med 
kontingentinnbetaling til Østlandssamarbeidet videreføres ut året 2021.  

3. Fylkeskommunene bes avklare sitt forhold til Østlandsutstillingen, inkl. modell for 
finansiering, innen utgangen av 2020.  

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

 
 
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;  

o Som leder velges … 

o Som nestleder velges … 

3. Forumet rapporterer til representantskapet. 

4. Fylkeskommunene oppnevner selv sine politikere til forumet. 

 
Behandling  
Innlandet fylkeskommune fremmet forslag om Anne-Marte Kolbjørnshus som leder. 
 
Vestfold og Telemark fremmet forslag om Gunn Marit Helgesen som nestleder. 
 
Representantskapet sluttet seg til forslagene. 
 
Vedtak  

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;  

o Som leder velges Anne-Marte Kolbjørnshus. 

o Som nestleder velges Gunn Marit Helgesen. 

3. Forumet rapporterer til representantskapet. 

4. Fylkeskommunene oppnevner selv sine politikere til forumet. 
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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  

o Styremedlem: … 

o Vara: …  

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

o Styremedlem: … 

o Vara: … 

   
 
Behandling  
Innlandet fremmet forslag om Stein Tronsmoen som vara til STRING. 
 
Vestfold og Telemark fremmet forslag om Truls Vassvik som observatør til STRING og Kåre Pettersen 
som vara til BSSSC. 
 
Som styremedlem og vara i Scandria Alliance utpekes … og … fra Viken. 
 
Representantskapet sluttet seg til forslagene. 
 
Vedtak  

1. Som Østlandssamarbeidets varamedlem til styret i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-
operation) velges Kåre Pettersen. 

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

o Styremedlem: Truls Vassvik 

o Vara: Stein Tronsmoen 

3. Som Østlandssaamrbeidets medlemmer i politisk styringsgruppe for Scandria Alliance velges: 

o Styremedlem: …  

o Vara: …  

 
20/2020 Årsrapport 2019 
Sekretariatets innstilling. 
Representantskapet godkjenner årsrapporten for 2019. 
 
Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 
Vedtak  
Representantskapet godkjenner årsrapporten for 2019. 
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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. 

 
Behandling 
Representantskapet drøftet rammene for egen arbeidsform ut ifra forslaget fra 
administrasjonsutvalget og la vekt på at: 
 

• Møtene i representantskapet bør kunne være arenaer for å møte stortingspolitikere. Derfor 
bør møtet i juni forsøksvis legges til Stortinget. Et møte på Stortinget forutsetter et grundig 
forarbeid, både politisk og administrativt. 

• Et av representantskapets møter kan gjerne gjennomføres utenfor Oslo i tilknytning til et 
kollektivknutepunkt, gjerne i forbindelse med et faglig program, bedriftsbesøk o.l. 

 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 
Vedtak  

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. 

 
 
22/2020 Prinsipper for kontingentfordeling 
Sekretariatets innstilling 
Representantskapet velger alternativ … som fordelingsmodell i inneværende fylkestingsperiode. 
 
Behandling 
Representantskapet drøftet de tre ulike modellene for kontingentfordelingen. Det var enighet om at 
det var for tidlig i diskusjonene til å fatte endelig vedtak for hele valgperioden på møtet.  
 
Representantskapet anså det heller som mer hensiktsmessig at endelig vedtak i saken skal fattes i 
forbindelse med behandlingen av rammebudsjett på møtet i juni.  
 
Vedtak  
Saken utsettes og behandles på representantskapsmøte i juni.  
 
 
23/2020 Kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet 
Administrasjonsutvalgets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet for 
perioden 2020-2023. 
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Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 
Vedtak  
Representantskapet godkjenner forslaget til kommunikasjonsstrategi for Østlandssamarbeidet for 
perioden 2020-2023. 
 
 

 
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. 

 
Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 
Vedtak  

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. 

 
 
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. 
 
Behandling 
Representantskapet la vekt på at det må være fylkeskommunene selv som er drivkraft i prosessen, 
ikke sekretariatene i Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Osloregionens Europakontor. Derfor er 
det hensiktsmessig at fylkeskommunene kjører egne prosesser frem mot møtet i juni. 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 
Vedtak  
Representantskapet ber de fire fylkeskommunene forberede innspill om organiseringen av det 
regionale samarbeidet på Østlandet til videre diskusjon i neste møte i representantskapet. 
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Sak 31/20 Status Østlandssamarbeidets Europaforum 
 

Vedlegg 1: Tentativt program første forummøte 18. september 2020 
 
………………………………………………………………………………… 
 

Møte i Østlandssamarbeidets Europaforum  

 
Tidspunkt: Fredag 18. september kl. 10:00 – 14:00 

Sted: Fylkestingssalen i Viken fylkeskommune, Galleri Oslo 

 

 

Utkast til program pr 27.05.20  
Møteleder: Anne-Marte Kolbjørnshus  

 

09:30 Kaffe og registering 

 

10:00 Åpning – velkommen ved leder av Østlandssamarbeidets Europaforum, Anne-Marte 

Kolbjørnshus 

 

10:15 Europapolitisk arbeid – betydning for Norge og fylkeskommunene v/nestleder i 

Østlandssamarbeidets Europaforum, Gunn Marit Helgesen 

 

10:45 Statusrapport fra Europa v/Thierry Béchet, EUs ambassadør til Norge (invitasjon sendt - tbc)  

 

11:15 European Green Deal - muligheter for Norge v/Statssekretær Audun Halvorsen i UD 

(bekreftet) 

 

11:30 Nettverks lunsj – mingling 

 

12:00 Territoriell Agenda – Østlandets plass i Europa v/Kai Böhme i Spatial Forsight (engelsk) og Jan 

Edøy, KMD (invitasjon sendt – Edøy er bekreftet) 

 

12:30 Fylkeskommunenes internasjonale strategier – hva er viktig og hvordan gjør vi det hos oss? 

10 min. innlegg fra hver fylkeskommune/Oslo v/politisk representant 

 

13:15 Samtale/plenumsdiskusjon om viktige felles innsatsområder på Østlandet – forventninger til 

forumet samt hva skal vi og hvor går vi? Hvordan spille hverandre gode? 

 

13:50 Oppsummering og avrunding v/politisk ledelse  

14:00 Møteslutt 
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Sak 33/20 Revidert strategiprosess 

Vedlegg 1: Revidert prosessplan 

 
Strategi for Østlandssamarbeidet – revidert plan  

(2021-2024) 

 
2019 

 

31.10 Kontaktutvalget tilrår oppstart av strategiarbeidet og anbefaler representantskapet 

om å fatte endelig vedtak om prosessen i sitt konstituerende møte i januar 2020 

 

Innhenting av bakgrunnsinformasjon fra fylkeskommunenes prosesser med regionale 

planer, evaluering og gjennomgang av underlag fra nåværende arbeid samt eksterne 

dokument (stortingsmeldinger ol).  

 

2020 

  Utarbeidelse av grunnlagsdokumenter   

 

24. jan Vedtak om oppstart av arbeidet i representantskapets konstituerende møte. 

Representantskapet utgjør politisk styringsgruppe for prosessen 

 

Mai/juni Innspills-/forankringsrunde i fylkeskommunene – dagsmøter/arbeidsmøter med hver 

av de fire fylkeskommunene med innspill og drøftinger 

 

12.06 Vedtak om revidert framdriftsplan for strategiarbeidet i representantskapet  

 

August  Runde med administrative grupper i ØS  

 

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

Østlandssamarbeidets Europaforum 

 

  Utarbeide første skisse til strategidokument 2021 – 2024 inkl. visjoner og mål  

 

16.10 Møte i administrasjonsutvalget – drøfting  

 

06.11 Drøfting av utkast til strategidokument i representantskapet  

 

Utarbeidelse av revidert utkast til strategidokument   

 

Nov/des Ny runde i administrative grupper og fagpolitiske utvalg  
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2021 

 

Januar Ny runde i administrative grupper og fagpolitiske utvalg  

 

 Oppdatert utkast til strategidokument for høring i fylkeskommunene   

  

12. februar Møte i administrasjonsutvalget – diskusjon av høringsutkast  

 

5. mars  Behandling av høringsutkast til strategidokument i representantskapet 

 

Justering av utkast til strategidokument etter representantskapets møte og 

utsendelse på høring i fylkeskommunene (politisk behandling i FT/FU/FR) 

 

Høring ca. 8 uker  

 

30. april Frist for tilbakemelding fra fylkeskommunene 

 

Mai  Sammenstilling av høringsinnspillene – drøfting internt 

 

21. mai  Møte i administrasjonsutvalget – diskusjon av innkomne innspill i høringen 

 

Ferdigstillelse av utkast til strategidokument inkl. høringsinnspillene og utsendelse for 

endelig behandling  

 

4. juni   Sluttbehandling og endelig vedtak i representantskapet 

 

 

 Ferdigstillelse av endelig strategidokument – distribusjon og publisering 
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Sak 35/20 Rammebudsjett 2021 

Vedlegg 1: Forslag til rammebudsjett for 2021 

 
Forslag til rammebudsjett 2021 

Budsjettforslaget for 2021 er vist i tabellen nedenfor – med sammenlignbare regnskaps- og 
budsjettall for 2018-2020. Budsjettet for 2021 foreslås i balanse. 

 

Inntekter Regnskap Regnskap Budsjett Forslag 

 2018 2019 2020 2021 
Ordinære innbet. fra 
fylkeskommunene 

6 145  6 565 6 565 

Andre innbet. fra 
fylkeskommunene 

875  0 0 

Andre inntekter 386  0 0 

Bruk/avsetning fond -1 062 -470 0 0 

Sum inntekter og 
fondsavsetning 

6 344  6 565 6 565 

Utgifter Regnskap Regnskap Budsjett Forslag 

 2018 2019 2020 2021 
Sekretariat 3 797 4 232 4 100 4 100 

Utvalg og grupper 304 160 150 130 

Informasjon og 
kommunikasjon 

95 163 250 200 

Østlandsutstillingen 1 225 1 330 1 365 1 365 

ØstsamUng 80 142 60 60 

Samferdsel 228 431 250 320 

Kompetanse * 7 0 100 - 

Tiltakspakke 
konkurransekraft * 

14 0 200 - 

Næring og kompetanse - - - 300 

EUSBSR * 19 229 0 - 

Youth Camp * 0 114 0 - 

BSSC (ekskl. lønn) * 353 285 0 - 

Internasjonalt arbeid 
generelt 

107 8 190 290 

Interreg-prosjekter * 208 220 -200 0 

Interreg generelt * -93 -187 100  

Interreg KMD - - - -200 

Let’s Communicate 
(Interreg-prosjekt) 

- - - - 

Sum Utgifter 6 344  6 565 6 565 

 
*) Disse postene er knyttet til aktiviteter som er avsluttet pr. 31.12.2000 eller så er budsjettpostene flyttet over til de nye 
budsjettposter som er opprettet i 2020. 

 
Rammene for budsjettet i 2021 – dimensjonering og kapasiteter 

Fylkeskommunene besluttet å videreføre driften i Østlandssamarbeidet på samme nivå som tidligere 
etter regionreformen. For sekretariatsleder er det en prioritert oppgave å rigge samarbeidet for 
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framtiden. En ny politisk og administrativ organisering av Østlandssamarbeidet innfases i 2020 etter 
fylkeskommunens ønsker. 

Det tidligere kontaktutvalget og representantskapet har lagt følgende føringer for 
Østlandssamarbeidets virksomhet etter regionreformen: 

Samferdsel videreføres som et prioritert politikkområde. 

Næring og kompetanse etableres og utvikles som nytt politikkområde innenfor rammen av 
Østlandssamarbeidet. 

Østlandssamarbeidets europaforum blir samarbeidets nye arena for europapolitisk samarbeid. 

ØstsamUng skal videreføres som et felles ungdomsnettverk for fylkeskommunene på Østlandet.  

Klima, miljø og FNs bærekraftmål skal være en integrert del av det samarbeidet og at dette skal 
følges opp gjennom arbeidet med ny strategiplan. 

Samarbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet skal innholdsmessig defineres ytterligere 
gjennom den pågående strategiprosessen. På grunn av koronasituasjonen har dette arbeidet blitt 
forskjøvet og i revidert forslag til prosessplan legges det opp til at strategien vedtas i juni 2021. Fra 
sekretariatsleders ståsted vil det være naturlig at eventuelle endringer i Østlandssamarbeidets 
dimensjonering og kapasitet er utledet fra strategien og iverksettelsen av denne.  

 

Kapasitetsbehov 

Østlandssamarbeidet har per dags dato 4 fulltidsstillinger, to faste stillinger og to engasjement. I 
budsjettforslaget for 2021 er det satt av midler til følgende stillinger: 

• Sekretariatsleder (med fagansvar for samferdsel) i fast stilling (100 %) 

• Fagsjef Europa i fast stilling (100 %) 

• Rådgiver næring og kompetanse i fast stilling (100 %) 

• Rådgiver kommunikasjon, ungdom og bærekraft i engasjement (100 %) 

For 2020 godkjente representantskapet at sekretariatsleder omdisponerte midler fra kjøp av 
eksterne konsulenttjenester til et engasjement ved sekretariatet innen kommunikasjon, ungdom og 
bærekraft. Engasjementet ble lyst ut for 2020-2021 og er derfor videreført i budsjettet for 2021. 

Sekretariatsleders vurdering er at dagens bemanningsnivå i sekretariatet bør videreføres for å 
realisere ambisjonen om økt aktivitetsnivå. Digitalt samarbeid gjør det mulig å øke aktivitetsnivået 
fordi det reduserer tidsbruken og gir økt tilgjengelighet for deltakerne i samarbeidet. Samtidig øker 
arbeidsbelastningen for sekretariatet gjennom større behov for møteforberedelser, oppfølging, 
redaksjonelt arbeid og teknisk kompetanseutvikling.  

 

Inntekter i budsjettet  

Innbetaling (ordinær) fra fylkeskommunene 

Sekretariatet foreslår at innbetalingen i 2021 (ordinær kontingent) videreføres på samme nivå som i 
2020 uten justering for pris- eller lønnsvekst. Dette innebærer en redusert realinntekt og foreslås 
som en liten solidarisk moderasjonsgest etter de økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen. 

Kontingent per fylkeskommune avhenger av hvilken modell som velges for kontingentfordeling.  
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Med unntak av Telemark fylkeskommune har fylkeskommunene finansiert sin andel til 
Østlandsutstillingen gjennom Østlandssamarbeidet. Tilskuddet til Østlandsutstillingen foreslås også 
videreført på samme nivå som i 2020. 

Dette gir en samlet innbetaling (ordinær finansiering) fra fylkeskommunene på 6.565.000 kr i 
budsjettåret 2021.  

 

 

 

Utgifter i budsjettet 

For regnskapsåret 2020 har sekretariatet etablert nye prosjektnummer for regnskapsføringen. Dette 
endrer også hvordan utgiftspostene føres i budsjettet. Nye benevninger og budsjettposter som utgår 
kommer frem av tabellen fremst i dokumentet. 

Sekretariatet 

Budsjettforslaget på 4,1 mill. kr omfatter kostnader til lønn, kostgodtgjørelse, reiser, husleie og 
øvrige driftskostnader for sekretariatet med 4 ansatte.  

Utvalg, grupper og seminarer 

Posten dekker kostnader ved møter i ulike politiske utvalg og administrative grupper. Utgifter til 
teknisk utstyr og produksjon av flere digitale arrangementer tilhører også denne utgiftsposten. Med 
bakgrunn i at det forventes økt bruk av digitale møter også i 2021 reduseres posten noe 
sammenlignet med tidligere år. 

Informasjon og kommunikasjon 

Denne budsjettposten brukes til kostnader forbundet forvaltning og videreutvikling av 
Østlandssamarbeidet kommunikasjonskanaler og det generelle kommunikasjonsarbeidet til 
samarbeidet.  Posten reduseres noe sammenlignet med tidligere år ved at større deler av 
kommunikasjonsarbeidet ivaretas in-house sammenlignet med tidligere år. 

Østlandsutstillingen 

Representantskapet vedtok 6. mars at Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk 
tiltak og at finansieringen koordineres gjennom Østlandssamarbeidet også i 2021. Det legges ikke 
opp til økte overføringer sammenlignet med tidligere år. 

ØstsamUng 

Fra 2020 ble beløpet redusert til 60.000 fordi sekretariatet selv ivaretar oppgavene med 
koordineringen av ØstsamUng. Det legges ikke opp til økte eksterne kostnader knyttet til driftnav 
ØstsamUng i 2021. 

Samferdsel  

Budsjettposten omfatter det interessepolitiske arbeidet på samferdselsområdet, herunder arbeidet 
med NTP og landingssiden for InterCity. Kostnader til oppfølgingen av STRING og Scandria Alliance 
dekkes også av beløpet. Arbeidet med InterCity forventes å måtte øke i 2021 og samferdselsposten 
er derfor økt noe i 2021 sammenlignet med budsjettet for 2020. Aktivitetsnivået gjennom Scandria 
Alliance kan bli høyere i 2021 enn i tidligere år, og dette vil bli fortløpende vurdert inneværende år.                       

Næring og kompetanse  
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Arbeidet med næring og kompetanse er i en oppstartsfase hvor det skal avklares hvordan 
politikkområdet skal følges opp. Beløpet skal dekke eventuelle prosjekter og aktiviteter som 
iverksettes, herunder eventuelle arrangementer og kjøp av eksterne utredningstjenester o.l. 

Internasjonalt arbeid generelt 

Budsjettet skal blant annet benyttes til oppfølging av arbeidet i Østlandssamarbeidets europaforum, 
felles aktiviteter i samarbeidet med Schleswig-Holstein, BSSSC, nasjonalt Europapolitisk forum og 
sekretariatets andre aktiviteter på det europapolitiske feltet. 

 

Interreg-postene i budsjettet er tatt i og med at Østlandssamarbeidet ikke deltar aktivt i noen 
interreg-prosjekter for øyeblikket. Dersom nye interreg-prosjekter aktiveres, vil det bli opprettet 
egne prosjektnummer i regnskapet for slike prosjekter. 

Interreg KMD 

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 fikk 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. Dette er hensyntatt i budsjettposten for 2021. 

Let’s Communicate (Interreg-prosjekt) 

Dette er et prosjekt som er eksternt finansiert fra Interreg Østersjøprogrammet. 
Østlandssamarbeidets utgifter til prosjektet er dekket av finansieringen, i tillegg til at det gir et 
positivt nettobidrag til lønnsutgiftene i sekretariatet.  

 

Fondsmidler 

Østlandssamarbeidet har hatt et mindreforbruk og udisponerte ressurser de siste årene. Dette 
skyldes prosjektdeltakelse (blant annet Interreg) og at eksterne prosjektmidler har dekket deler av 
administrasjonskostnadene i sekretariatet. Dette har bidratt til å styrke reservefondet som pr. 
31.12.2019 var på kr 5.749.638.  

 

 


