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Protokoll fra møte i representantskapet 
 
Tid:   Fredag 4. juni 2021 kl. 10:00-12:15 
Sted:   Microsoft Teams 
 
Til stede:  

• Innlandet: Even Aleksander Hagen og Kari-Anne Jønnes 

• Viken: Tonje Brenna  

• Vestfold og Telemark: Arve Høiberg og Gunn Marit Helgesen 

• Oslo: Julie Ness (fra kl. 11:15) 
 
 
Administrativt: Tron Bamrud (Innlandet), Bjarne Haslund (Oslo), Kristian Thowsen (Viken), Lasse 
Narjord Thue (Viken), Lisbeth Eek Svensson (Vestfold og Telemark), Bente Bjerknes (Viken), Gerd-
Mette Vatne Drabløs (Viken), Ole Inge Gjerald (Innlandet), Ingrid Elisabeth Volungholen (ØstsamUng) 
Maria Helene Bjørnsen (Viken) og Thomas Bergøy Johansen (Oslo) 

 
Sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes og Morten Stemre 
 
Gjennomføring av møtet: 
Før behandlingen av sakskartet ble konsekvenser av pandemien drøftet. Det ble innledningsvis gitt to 
korte orienteringer fra 
 

• Soo-Jin.Kim fra OECD 

• Peter Austin fra Oslo kommune. 
 
Presentasjonene sendes ut til møtedeltakerne som bakgrunnsinformasjon. 
 
Avslutningsvis orienterte fylkeskommunene om utfordringene som pandemien har skapt. Dette 
handler spesielt om ledighet og økte forskjeller, ulike krisepakker og driften av de videregående 
skolene. I tillegg ble svikten i billettinntektene til kollektivselskapene framhevet. Samarbeidet med 
kommunene og statsforvalteren ble også trukket frem. 
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09/21 Godkjenning av protokoll 5. mars 2021 
 

Innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 5. mars 2021. 
 

Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 5. mars 2021 
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10/21 Aktuelle saker 
 

Innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
 

Behandling 
Sekretariatet orienterte kort om følgende saker: 

• Digital årsrapport 2020 (lenke i møte-chat) og andre prioriterte oppgaver. 
• InterCity og Nasjonal Transportplan, der man har prioritert påvirkningsarbeidet inn mot 

transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget de siste månedene. 
• Webinar 8. juni vedr. omklassifisering fra riksveg til fylkesveg med ca. 130 deltagere 
• Webinar 15. juni om pandemi og mobilitet med ca. 50 deltagere. 
• Webinar 21. september om fylkeskommunenes framtidige rolle som mobilitetsaktør 
• Bærekraftig mobilitet og fylkesfordelt kjøretøystatistikk, der nytt materiale vil oversendes 

fylkeskommunene om kort tid. 
• Sekretariatets arbeid innenfor næring og kompetanse og prosessen med å avklare felles 

prioriteringer innenfor næring og kompetanse 
• Arbeidet med revidert strategi for høyere yrkesfaglig utdanning 
• Møte i Europaforum 30. april 
• ØS sin rolle som nasjonalt kontaktpunkt Interreg Østersjøprogrammet fram til 2027 
• Europa-arbeid med fokus på kobling mot samferdsel og næring/kompetanse (TEN-T høring 

og andre aktuelle eksempler)  
• ØstsamUng, der det nå planlegges for å ta opp aktiviteten etter pandemien. 
• Østlandsutstillingen som tas ut av Østlandssamarbeidet sin portefølje fra 1. januar 2022 

 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
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11/21 Samarbeid om klima og miljø 
 

Innstilling 
 

1. Bærekraftsmålene vil være styrende for Østlandssamarbeidets virksomhet fram mot 2030. 
Representantskapet legger til grunn at et styrket landsdelssamarbeid om klima- og miljø i all 
hovedsak knyttes til de prioriterte politikkområdene samferdsel og næring/kompetanse. 

2. Representantskapet ber sekretariatet følge opp initiativene på klima og miljøområdet i 
handlingsplanen for 2022. 

Behandling 
Sekretariatet orienterte og utdypet om det pågående arbeidet på mobilitetsområdet, der 
fylkeskommunene nå ser på mulige samarbeidsprosjekter mellom fylkeskommunene i landsdelen. 
 
Det ble gitt positive signaler til det pågående arbeidet og representantskapet sluttet seg til 
innstillingen i saken. 

Vedtak 
 

1. Bærekraftsmålene vil være styrende for Østlandssamarbeidets virksomhet fram mot 2030. 
Representantskapet legger til grunn at et styrket landsdelssamarbeid om klima- og miljø i all 
hovedsak knyttes til de prioriterte politikkområdene samferdsel og næring/kompetanse. 

2. Representantskapet ber sekretariatet følge opp initiativene på klima og miljøområdet i 
handlingsplanen for 2022. 
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12/21 Strategi 2030 for Østlandssamarbeidet 
 

Innstilling 
Representantskapet vedtar strategi for Østlandssamarbeidet 2030 med de anbefalinger som ligger i 
saken basert på høringsinnspillene. 
 

Behandling 
Det ble gitt en kort orientering om strategiprosessen, der representantskapet på møtet 5. mars 
besluttet å sende ut strategiforslaget på høring til fylkeskommunene. Basert på de innkomne 
høringsinnspillene ble et justert strategiforslag lagt fram for behandling. 
 
Representantskapet uttrykte tydelig støtte til hovedtrekkene i strategiforslaget som peker på at 
bærekraftsmålene skal legges til grunn for virksomheten, samtidig som man skal ha et tydelig fokus 
på politikkområdene samferdsel og næring/kompetanse. 
 
I det oppdaterte strategiforslaget ble det interessepolitiske arbeidet omtalt slik:  
 
Fylkeskommunene samarbeider interessepolitisk for å bidra til at beslutninger som tas på nasjonalt 
og europeisk nivå er i tråd med deres felles interesser innen de prioriterte politikkområdene. Ved å stå 
sammen i det interessepolitiske arbeidet får fylkeskommunene større gjennomslag.  
 
Nettverkssamarbeid og allianser med andre europeiske regioner styrker det 
interessepolitiske arbeidet på overnasjonalt nivå. 
 
I møtet ble det fra Viken fylkeskommune presisert at man i det interessepolitiske arbeidet må 
fokusere på og velge ut de sakene der fylkeskommunene kan få større gjennomslag ved å stå 
sammen. Ved å sette temaer og saker i sentrum, vil valg av nivå (nasjonalt, europeisk og/eller 
internasjonalt) måtte tilpasses fra sak til sak. Med dette som bakgrunn ble det fra Viken 
fylkeskommune foreslått å ta ut følgende del av avsnittet: 
 
 «som tas på nasjonalt og europeisk nivå. .»  
 
Den nye teksten blir da slik: 
 
Fylkeskommunene samarbeider interessepolitisk for å bidra til at beslutninger er i tråd med deres 
felles interesser innen de prioriterte politikkområdene. Ved å stå sammen i det interessepolitiske 
arbeidet får fylkeskommunene større gjennomslag.  
 
Nettverkssamarbeid og allianser med andre europeiske regioner styrker det 
interessepolitiske arbeidet på overnasjonalt nivå. 

 

Viken, Oslo og Innlandet stemte for endringsforslaget framsatt av Viken. Vestfold og Telemark 
stemte primært for sekretariatets forslag til innstilling og subsidiært for endringsforslaget fra Viken. 
 
Ingen andre endringsforslag ble framsatt, og strategien ble dermed vedtatt som 
Østlandssamarbeidet sin nye strategi. 
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Vedtak 
 
Representantskapet vedtar strategi 2030 for Østlandssamarbeidet med de endringer som ble vedtatt 
i møtet.  
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13/21 Revidert kontingent for 2021 
 

Innstilling 
1. Representantskapet godkjenner forslaget til revidert kontingent for 2021. 
2. Ny kontingent (ekskl. Østlandsutstillingen) for 2021 er:  

a. Innlandet: 450 000 
b. Oslo: 225 000 
c. Vestfold og Telemark: 450 000 
d. Viken: 675 000 

 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for saken forslaget til reduksjon av reservefond. Med det 

framlagte forslaget vil Østlandssamarbeidet sitt reservefond reduseres med mer enn 50%, samtidig 

som man fortsatt vil sitte igjen med et fond som gir nødvendig fleksibilitet og tilstrekkelig likviditet 

mellom de årlige budsjettprosessene. 

 

Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
1. Representantskapet godkjenner forslaget til revidert kontingent for 2021. 
2. Ny kontingent (ekskl. Østlandsutstillingen) for 2021 er:  

a. Innlandet: 450 000 
b. Oslo: 225 000 
c. Vestfold og Telemark: 450 000 
d. Viken: 675 000 
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14/21 Rammer for handlingsplan 2022 
 

Innstilling 
1. Representantskapet ber sekretariatet utarbeide et forslag til handlingsplan for 2022 hvor 

overordnet aktivitetsnivå videreføres på samme nivå som tidligere. 
2. Sekretariatet bes innarbeide representantskapets innspill i forslag til handlingsplan. 
3. Sekretariatet bes innhente innspill fra de fagpolitiske utvalgene, ØstsamUng og 

Østlandssamarbeidets Europaforum i utarbeidelsen av endelig forslag til handlingsplan for 
2022. 

 

Behandling 
Representantskapet hadde ingen kommentarer/innspill til de framlagte rammene for 
handlingsplanarbeidet. 
 

Vedtak 
1. Representantskapet ber sekretariatet utarbeide et forslag til handlingsplan for 2022 hvor 

overordnet aktivitetsnivå videreføres på samme nivå som tidligere. 
2. Sekretariatet bes innhente innspill fra de fagpolitiske utvalgene, ØstsamUng og 

Østlandssamarbeidets Europaforum i utarbeidelsen av endelig forslag til handlingsplan for 
2022. 
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15/21 Rammebudsjett 2022 
 

Innstilling 
1. Representantskapet tar det foreløpige budsjettforslaget for 2022 til orientering og legger til 

grunn at endelig budsjettvedtak gjøres på høstmøtet i representantskapet. 
2. Fordelingsnøkkelen som ble brukt i 2020 og 2021 benyttes også i 2022. På bakgrunn av dette 

anmoder representantskapet om at det gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2022-
budsjettet til dekning av basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet 
 

a. Innlandet fylkeskommune:1 326 000 
b. Oslo kommune: 663 000 
c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 326 000 
d. Viken fylkeskommune: 1 989 000 

 
3. Tiltak/prosjekter ut over det som ligger i basisfinansieringen, eller hvor ikke alle 

fylkeskommunene deltar, forutsettes realisert ved bidrag fra de deltakende fylkeskommuner 
og/eller gjennom eksternfinansiering. 

4. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse 
med aktivitetene i Østlandssamarbeidet. 

5. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av ekstern bistand for 
gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet innenfor vedtatt budsjettramme. 

 

Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen i saken. 
 

Vedtak 
1. Representantskapet tar det foreløpige budsjettforslaget for 2022 til orientering og legger til 

grunn at endelig budsjettvedtak gjøres på høstmøtet i representantskapet. 
2. Fordelingsnøkkelen som ble brukt i 2020 og 2021 benyttes også i 2022. På bakgrunn av dette 

anmoder representantskapet om at det gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2022-
budsjettet til dekning av basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet 
 

a. Innlandet fylkeskommune:1 326 000 
b. Oslo kommune: 663 000 
c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 326 000 
d. Viken fylkeskommune: 1 989 000 

 
3. Tiltak/prosjekter ut over det som ligger i basisfinansieringen, eller hvor ikke alle 

fylkeskommunene deltar, forutsettes realisert ved bidrag fra de deltakende fylkeskommuner 
og/eller gjennom eksternfinansiering. 

4. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i forbindelse 
med aktivitetene i Østlandssamarbeidet. 

5. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av ekstern bistand for 
gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet innenfor vedtatt budsjettramme. 
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16/21 Møte i representantskapet høsten 2021 
 

Innstilling 
Saken legges fram uten innstilling. 
 

Behandling 
I møtet ble opplegget for representantskapets høstmøte fredag 5.november drøftet. Det var bred 
tilslutning til forslaget fra representantskapets leder om at man neste gang bør ha et fysisk møte. 
Sted for møtet avklares nærmere, men man kan gjerne legge møtet ut av Oslo, men samtidig 
innenfor en rimelig reiseavstand. Det ble også gitt positive signaler til at man møtes på 
ettermiddagen dagen før og at det planlegges en middag på kvelden.  
 

Vedtak 
Representantskapets høstmøte planlegges som et fysisk møte utenfor Oslo og det legges til grunn at 
sekretariatet koordinerer det videre planleggingsarbeidet.  
 


