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Møte i administrasjonsutvalget 
 
Tid:  12. oktober 2021 kl. 10:00-12:00 
Sted:  Microsoft Teams 
Til stede: Tron Bamrud (Innlandet) 
  Bente Bjerknes (Viken) 
  Arve Semb Christophersen (Vestfold og Telemark) 
  Bjarne Haslund (Oslo) 
Andre: 
 

Fra sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Morten Stemre, Kristian 
Singh-Nergård og Anne Irene Sæternes 
 
Tron Bamrud ledet møtet 
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Sak 17/21 Godkjenning av protokoll 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. mai 2021 

Behandling 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. mai 2021 
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Sak 18/21 Aktuelle saker 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Behandling 
Det ble gitt korte orienteringer fra fylkeskommunene om aktuelle saker. 
 
Oslo kommune 

- Budsjett 2022 
- Sparkesykler – regulering av tilbudet med godt resultat 
- Byvekstavtaler (tilleggsavtale signert) 
- Økt priser på tilbud kan i noen grad være koronarelatert  
- Ny regjeringsplattform; Krav om 70% statlig finansiering av 

infrastrukturutbygging i byområdene og CO2 rensing på Klemetsrud er nevnt. 
- ATP-samarbeidet viktig for et velfungerende hovedstadsområde 

 
 
Viken fylkeskommune 
 

- Spennende og krevende tider 
- Organisasjonen er fortsatt ny og finner gradvis sin form 
- Gjennomgang/harmonisering av de tre tidligere fylkeskommuner sine 

forpliktelser på investeringer 
- Budsjett 2022 med innstramninger for å rydde plass til investeringer 
- Tilpasning kollektivtrafikken i fylket etter pandemien 
- Planprogram  
- Sannsynlig at Viken selv får utrede og vurdere framtidig fylkesstruktur med 

behandling i fylkestinget i februar 2022 (nå bekreftet..) 
 
Innlandet fylkeskommune 

- Også diskusjon om oppløsning på dagsorden, og det fremmes sak for 
behandling i fylkestinget i desember 2021. 

- Innlandet er i ferd med å sette seg med en sektororganisert modell 
- Pandemien og hjemmekontor forenklet omorganisering og flytting av 

medarbeidere mellom Hamar og Lillehammer. 
- Fylkeshuset på Hamar renoveres 
- Forbruket i fylkeskommunen må tas ned 
- Innlandsstrategien: Viktig planverktøy 

 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

- Betydelige organisatoriske utfordringer med varslingssaker 
- Organisasjonen har ikke satt seg ennå 
- Initiativ fra tidligere adm. ledelse i prosess 
- Bærekraft og grønn omstilling har høy prioritet og bred politisk støtte 
- Driftsnivå og investeringer må tas ned 
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- Kulturutfordringer (fylkeskomme og SVV) 
- Ingen diskusjon om oppløsning av det nye fylket 

 
Sekretariatet 
Sekretariatet gav korte orienteringer om følgende saker 

- Sekretariatets arbeid i en tid der regioninndelingen drøftes 
- Felles ØS-innspill til ny regjering om IC og NTP 
- Gjennomførte webinarer de siste månedene 
- Europaforum, Lillehammer 
- ØstsamUng 

 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
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Sak 19/21 Status politikkområde samferdsel 
 

Forslag til vedtak  
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering  
  

Saksredegjørelse  
Sekretariatsleder orienterte om organiseringen av arbeidet på samferdselsområdet, 
der adm. samferdselsgruppe har knyttet til seg to faggrupper som bistår i det 
operative arbeidet. Dette er IC/NTP-gruppen og mobilitetsgruppen.  
 
Det ble også orientert om møte 11. oktober i fagpolitisk utvalg, der blant annet 
følgende tema ble drøftet: 

• Østlandssamarbeidet sitt videre arbeid med IC og NTP og ønske om et 
snarlig møte med ny politisk ledelse i samferdselsdepartementet. 

• Støtte til å jobbe videre med konkretisering av landsdelssamarbeid innenfor 
‘bærekraftig mobilitet i distriktene’ og ‘grønne næringstransporter’. 

• Godkjenning av dokumenter som skal behandles på årsmøte i Scandria 
Alliance i Berlin 2. november. 

• Enighet om å utarbeide en felles politisk sak knyttet til rammebetingelsene 
(avgiftsnivået) for produksjon og bruk av biogass 

 
Det ble fra utvalgets medlemmer gitt uttrykk for at det var nyttig å få en oversikt 
over organiseringen og omfanget av arbeidet på samferdselsområdet. 
 

Vedtak 
1. Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
2. Utvalget ser det som naturlig at man har en løpende vurdering av om 

saker/tema skal håndteres av Østlandssamarbeidet eller hvorvidt det er mer 
hensiktsmessig å løfte saker opp på nasjonalt nivå (KS). 
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Sak 20/21 Status næring og kompetanse 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

Saksredegjørelse 
Sekretariatet orienterte om arbeidet i fagpolitisk utvalg næring og kompetanse. Det 
ble poengtert at det har vært utfordrende at etableringen av fagpolitisk utvalg ikke 
var basert på en bred faglig utredning som pekte på konkrete og aktuelle 
samarbeidsområder. I tillegg ble oppstarten i 2020 sterkt preget av pandemien og 
krisehåndtering i fylkeskommunene. Derfor har det vært nødvendig med en grundig 
prosess og dialog med fylkeskommune. Gjennom denne dialogen har man 
identifisert ‘sirkulær økonomi’ og ‘inkludering’ som to nye temaer det skal arbeides 
videre med. Ut over dette har fagpolitisk utvalg diskutert flere aktuelle saker/tema 
der man ønsker dialog med ny regjering. Fagpolitisk utvalg har understreket at 
arbeidet med ‘sirkulær økonomi’ og ‘inkludering’ skal spisses og konkretiseres 
ytterligere. 
 
Utover dette orienterte sekretariatet om at arbeidet med en ny samarbeidsstrategi 
for høyere yrkesfaglig utdanning er godt i gang, og fagpolitisk utvalg har behandlet 
et førsteutkast. Her har fylkeskommunene kommet lenger i prosessen med å 
konkretisere aktuelle samarbeidsinitiativ. 
 
Administrasjonsutvalget sluttet seg til vurderingen av at samarbeidet må spisses 
og konkretiseres videre. I tillegg fremhevet administrasjonsutvalget at fagpolitisk 
utvalg for næring og kompetanse bør se på forslagene i ny regjeringsplattform for å 
se om det er saker som bør følges opp i landsdelssamarbeidet. Sekretariatet 
bekreftet at dette er på bruttolisten over saker det skal arbeides videre med. 
 
 

Vedtak 
 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
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Sak 21/21 Handlingsplan 2022 

Forslag til innstilling 
Representantskapet godkjenner handlingsplanen for 2022. 

 

Saksredegjørelse 
Sekretariatsleder orienterte om handlingsplanforslaget for 2022. Planforslaget er 
på et relativt overordnet nivå og har en struktur som tar utgangspunkt i vedtatt 
strategi for Østlandssamarbeidet.  
 
På møtene i de fagpolitiske utvalgene er det gitt en del innspill som sekretariatet 
vil innarbeide i endelig planforslag. På samferdselsområdet handler dette blant 
annet om vedlikehold fylkesveger, trafikksikkerhet og utfordringene som 
kollektivtrafikken står ovenfor etter pandemien. Innenfor politikkområde næring og 
kompetanse skal det i handlingsplanen tydeliggjøres at det er behov for ytterligere 
spissing av de utpekte innsatsområdene. 
 
Administrasjonsutvalget legger til grunn at de siste innspillene fra de fagpolitiske 
utvalgene innarbeides i handlingsplanforslaget før dette oversendes for behandling 
i representantskapet. 
 
Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen i saken. 

Innstilling 

Representantskapet godkjenner handlingsplanen for 2022. 
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Sak 22/21 Rammebudsjett 2022 

Forslag til innstilling  
1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2022 

med en samlet kostnadsramme på 5.304.000 kr. 

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 ekstern finansiering. 

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. 

 

Saksredegjørelse 
Det ble i møtet gitt en orientering om det justerte budsjettforslaget, som i stor 
grad er sammenfallende med rammebudsjettet som ble drøftet på møte i 
kontaktutvalget før sommeren.  
 
Det ble fra administrasjonsutvalget pekt på at man i saken til representantskapet 
også bør legge inn et avsnitt der man omtaler reservefondets størrelse etter at 
man vedtok en redusert kontingent for inneværende regnskapsår. 
 
Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen i saken. 

Innstilling til representantskapet 
 
 

1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2022 
med en samlet kostnadsramme på 5.304.000 kr. 

2. Fordelingsnøkkelen som ble brukt i 2020 og 2021 benyttes også i 2022. På 
bakgrunn av dette anmoder representantskapet om at det gjøres følgende 
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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 ekstern finansiering. 

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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Sak 23/21 Valgkomité og politiske oppnevninger 

Forslag til innstilling 
1. Representantskapet oppretter Østlandssamarbeidets valgkomité 
2. Representantskapet godkjenner forslaget til mandat for valgkomiteen 

 

Saksredegjørelse 
Sekretariatsleder gav en kort orientering om bakgrunnen for saken og behovet for 
at Østlandssamarbeidet har en valgkomite med ansvar for å foreslå kandidater til 
de ulike politiske utvalgene i Østlandssamarbeidet.  
 
Administrasjonsutvalget støtter forslaget om at Østlandssamarbeidet har behov for 
å ha en egen valgkomite. I det videre arbeid med saken, legges følgende til grunn:  
 

- Valgkomiteen bør ha som oppgave å fremme forslag til kandidater til 
politiske utvalg, internasjonale organisasjoner og nettverk der 
Østlandssamarbeidet representerer fylkeskommunene. 

 
- Det er naturlig at ny valgkomite velges på konstituerende 

representantskapsmøte etter fylkestingsvalget.  
 

- For å sikre kontinuitet og smidige overganger etter fylkestingsvalg, vil det 
være naturlig at det er den utgående valgkomite som fremmer forslag til ny 
leder og nestleder i representantskapet. 

 
- Administrasjonsutvalget mener at valgkomiteen bør ha minimum to 

medlemmer  
 
Valgkomiteen bør etter administrasjonsutvalgets oppfatning normalt bestå av 
representantskapets leder og nestleder. 

Innstilling  
 

1. Representantskapet oppretter Østlandssamarbeidets valgkomité. Komiteen 
skal ha minimum 2 medlemmer.  

2. Valgkomiteen skal fremme forslag til: 
a. leder og nestleder i Østlandssamarbeidets ulike politiske organer 
b. kandidater til politiske styreverv i internasjonale organisasjoner og 

nettverk der Østlandssamarbeidet deltar 
3. Valgkomiteen skal i sitt arbeid etterstrebe god geografisk og partipolitisk 

balanse i fordelingen av politiske verv. 
4. Som leder av valgkomiteen for inneværende fylkestingsperiode velges 

……………………, og som nestleder velges ……………………………. 
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Sak 24/21 Møte i representantskapet 

 

Forslag til vedtak  
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering og ber sekretariatet om å 
ferdigstille programmet basert på innspillene fra administrasjonsutvalget. 
  

Saksredegjørelse  
Det ble gitt en kort orientering om det neste møtet i representantskapet som 
avholdes i Kongsvinger. 
 
Sekretariatsleder avklarer med representantskapets leder hvorvidt det vil være 
mulig å delta på møtet digitalt. 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering og ber sekretariatet om å 
ferdigstille programmet basert på innspillene fra administrasjonsutvalget. 
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25/2021 Interreg og politisk påvirkning 

Forslag til vedtak 
1. Administrasjonsutvalget slutter seg til vurderingene som er gjort i 

saksframlegget om europapolitisk samarbeid og Interreg. 
2. Brevforslaget til regjeringen er i tråd med fylkeskommunenes 

vurderinger og kan oversendes så fort den nye regjeringen har tiltrådt. 
3. Utvalget ser det som naturlig at Østlandssamarbeidet også tar initiativ 

til et dialogmøte med politiske ledelse i ansvarlige departement, slik 
at man sikrer langsiktighet og forutsigbarhet for Interreg-
finansieringen i hele programperioden fram til 2027. 

 

Behandling 
Sekretariatsleder orienterte innledningsvis om bakgrunnen for saken. Det 
ble vist til at de foreslåtte kuttene i Interreg ble drøftet på møte i 
Østlandssamarbeidets europaforum på Lillehammer.  
 
Det var enighet om å omformulere vedtaket i saken slik at innholdet i 
brevet til regjeringen spisses med tydelig fokus på interreg-finansieringen. 
Det vurderes nærmere om det er hensiktsmessig å ta initiativ til et 
oppfølgingsmøte med politisk ledelse i ansvarlig departement vedr. den 
langsiktige finansieringen av Interreg i programperioden fram til 2027. 

Vedtak 
 

1. Brevet spisses slik at man i budskapet til regjeringen fokuserer på 
interregfinansieringen.  

2. Et evt. oppfølgingsmøte med ansvarlig statsråd i saken avklares med 
representantskapets leder. 


