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Protokoll fra møte i representantskapet 
 
Tid:   Fredag 12. juni 2020 kl. 10:45-12:00 
Sted:   Microsoft Teams 
Til stede: Innlandet: Even Aleksander Hagen og Kari-Anne Jønnes 
  Oslo: Morten Nordskag (for Raymond Johansen) 

Vestfold og Telemark: Mette Kalve (for Terje Riis-Johansen) og Gunn Marit Helgesen 
  Viken: Tonje Brenna og Anette Solli 
 

Administrativt: Tron Bamrud (Innlandet), Bjarne Haslund (Oslo), Jan Sivert Jøsendal 
(Vestfold og Telemark), Kristian Thowsen og Ingrid Marie Vaag Endrerud (Viken) 
 
Sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes, Lars Godbolt og Morten 
Stemre 

 
 
Før representantskapets møte ble det gjennomført et dialogmøte om Nasjonal transportplan og 
InterCity med Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.  
 
Fra komiteen deltok 13 av komiteens medlemmer: Helge Orten (komiteleder), Bård Hoksrud, Jon 
Gunnes, Solveig Sundbø Abrahamsen, Bengt Fasteraune, Jonny Finstad, Øystein Langholm Hansen, 
Nils Aage Jegstad, Tor André Johnsen, Kirsti Leirtrø, Siv Mossleth, Sverre Myrli, Morten Stordalen. 
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26/20 Godkjenning av protokoll 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 6. mars. 
 

Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 6. mars. 
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27/20 Orienteringer 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om dialogmøtene med fylkeskommunene, landingssiden for InterCity, status 
i kommunikasjonsarbeidet og arbeidet med ØstsamUng. 
 
Representantskapet ser positivt på at arbeidet i ØstsamUng skal komme i gang til høsten, når 
fylkeskommunene også er klare med organiseringen av egne medvirkningsorgan. Det ble 
understreket at det er viktig å sikre ungdomsmedvirkning i planleggingen av aktiviteter i ØstsamUng. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
 

  



 

6 
 

ostsam.no 

28/20 Status fagpolitisk utvalg for samferdsel 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 

 

Saksredegjørelse 
Sekretariatet orienterte om at fagpolitisk utvalg for samferdsel ble konstituert 11. mai og at neste 
møte avholdes 15. juni. Det ble også opplyst om at det har vært stor aktivitet på samferdselsområdet 
første halvår 2020. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedlegg 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
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29/20 Høringsuttalelser NTP og promotering av InterCity 

Sekretariatets innstilling 

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

2. Representantskapet 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. Representantskapet ser det som positivt at Østlandssamarbeidet intensiverer arbeidet med å 
promotere InterCity frem til ny nasjonal transportplan skal vedtas av Stortinget i 2021. 

 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om arbeidet med felles høringsinnspill vedr. Nasjonal Transportplan og 
kommunikasjonsarbeidet knyttet til InterCity. 
 
Representantskapet vektla at arbeidet med felles høringsinnspill må være tydelig forankret i 
fylkeskommunene og at prosessene i Østlandssamarbeidet må tilpasses dette. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 

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

2. Representantskapet slutter seg til at Østlandssamarbeidet utformer en ny NTP-uttalelse 
vedr. transportetatenes prioriteringsforslag og at uttalelsen legges frem for behandling i 
fagpolitisk utvalg på møte 15. juni. 

3. Representantskapet 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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30/20 Status fagpolitisk utvalg næring og kompetanse 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om arbeidet med oppstarten av det nyetablerte fagpolitiske utvalget. 
Utvalget ble konstituert 8. juni med byråd for næring og eiendom i Oslo, Victoria Marie Evensen, som 
leder. Utvalget har besluttet at felles fagskolestrategi skal revideres. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
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31/20 Status Østlandssamarbeidets Europaforum 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

Behandling 
Nestleder i europaforumet, Gunn Marit Helgesen, orienterte om oppstarten av arbeidet i 
Østlandssamarbeidets Europaforum og programmet for samlingen i september. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet tar saken til orientering. 
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32/20 Europapolitisk forum – veien videre 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet tar saken til orientering.  
2. Representantskapet ser det som viktig med en god dialog og samhandling om europapolitiske 

saker mellom fylkeskommunene og nasjonale myndigheter  
3. Representantskapet legger til grunn at Østlandssamarbeidet fortsetter med årlige dialogmøter 

med politisk ledelse i UD knyttet til møter i representantskapet og/eller Europaforumet   
4. Representantskapet mener at en videreføring og videreutvikling av dagens Europapolitisk forum 

med alle 11 fylkeskommunene representert og med sterkt eierskap i UD og KMD primært bør 
legges til grunn  

5. Representantskapet ser positivt på KS sitt forslag til rammer for framtidig samarbeid dersom 
Europapolitisk forum avvikles, men legger til grunn at fylkeskommunene selv bør oppnevne sine 
representanter for å sikre god kobling til det internasjonale arbeidet i de nye fylkeskommunene. 

 

Behandling 
Det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet er nå organisert med et eget europapolitisk 
forum, der det legges opp til to årlige politiske dialogmøter, jf. sak 31/20. 
 
Nestleder i europaforumet, Gunn Marit Helgesen, orienterte om prosessen rundt det nasjonale 
Europapolitiske forumet der ulike modeller har vurdert. Representantskapet er enige om at 
Østlandssamarbeidet bør stille seg bak forslagene som KS har lagt fram. 
 

Vedtak 
1. Representantskapet tar saken til orientering.  
2. Representantskapet ser det som viktig med en god dialog og samhandling om 

europapolitiske saker mellom fylkeskommunene og nasjonale myndigheter  
3. Representantskapet ser positivt på KS sitt forslag til rammer for framtidig samarbeid dersom 

Europapolitisk forum avvikles, men legger til grunn at fylkeskommunene selv bør oppnevne 
sine representanter for å sikre god kobling til det internasjonale arbeidet i de nye 
fylkeskommunene. 
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33/20 Strategiprosess – justert fremdrift 

Administrasjonsutvalgets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslag til justert framdriftsplan for Østlandssamarbeidets 
strategiprosess. 
 

Saksredegjørelse 
Sekretariatet orienterte om hvordan koronasituasjonen har påvirket fremdriften i strategiprosessen 
og nødvendiggjør en justering av fremdriftsplanen. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet godkjenner forslag til justert framdriftsplan for Østlandssamarbeidets 
strategiprosess. 
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34/20 Handlingsplan 2021 

Administrasjonsutvalgets 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 orienterte om forutsetningene og grunnlaget for ny handlingsplan for 2021. Rammene 
for handlingsplanen må ses i sammenheng med tilsvarende rammer som fremgår av sekretariatets 
budsjettforslag, jf. sak 35/20. Det legges til grunn at endelig handlingsplan for 2021 legges frem for 
sluttbehandling på neste møte i representantskapet høsten 2020. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 

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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35/20 Rammebudsjett 2021 

Administrasjonsutvalgets innstilling 

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.  

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 orienterte om bakgrunnen for budsjettprosessen frem mot endelig vedtak på 
høstmøtet i representantskapet.  

Representantskapet drøftet de ulike modellalternativene (finansiering) og besluttet å legge modell C 
til grunn for budsjettet i 2021. Dette innebærer at finansieringsmodellen som har vært benyttet i 
2020 også legges til grunn for budsjettåret 2021. Det ble presisert at modellvalget gjelder for 
budsjettåret 2021.  

Vedtak 

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.  

2. Modell C 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: 1 300 000 

b. Oslo kommune: 650 000 

c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 300 000 

d. Viken fylkeskommune: 1 950 000 
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3. Representantskapet ber om at det gjøres følgende avsetninger til Østlandsutstillingen på 
2021-budsjettet: 

a. Innlandet fylkeskommune: 390 000 

b. Oslo kommune: 195 000 

c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 195 000 

d. Viken fylkeskommune: 585 000 

4. Sekretariatet bes fremlegge endelig forslag til budsjett for behandling på 
representantskapets høstmøte. 
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36/20 Samarbeid med OR og ORE 

Sekretariatets innstilling 
Saken legges frem uten innstilling. 
 

Behandling 
Representantskapet drøftet det regionalpolitiske samarbeidet på Østlandet. Det ble understreket at 
den videre dialogen mellom partene må ta utgangspunkt i fylkeskommunene og Oslo kommunes 
interne behovsvurderinger.   
  
Det var også enighet om å be administrasjonsutvalget om å vurdere ulike måter å gjennomføre 
arbeidet på, samt skissere mulige handlingsalternativer for fremtidig organisering. 
  

Vedtak 
Administrasjonsutvalget bes om å skissere mulige handlingsalternativer for fremtidig organisering av 
samarbeidet i landsdelen, samt vurdere ulike måter å organisere prosessen videre, som presenteres 
for representantskapet i et senere møte.  
  
  
 


