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Møte i administrasjonsutvalget 
 
Tid:  14.mai 2021 kl. 10:00-11:00 
Sted:  Microsoft Teams 
Til stede: Tron Bamrud (Innlandet) 
  Kristian Thowsen (Viken) 
  Lisbeth Eek Svensson (Vestfold og Telemark) 
Andre: 

Ole Inge Gjerald og Moshagen 
Anita Brenden Moshagen 

 
Fra sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Morten Stemre, Kristian Singh-Nergård  
og Anne Irene Sæternes 
 
Tron Bamrud ledet møtet 
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Sak 10/21 Godkjenning av protokoll 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12.  februar 2021 

 

Behandling 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12.  februar 2021  
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Sak 11/21 Aktuelle saker 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

Behandling 
 
Det ble orientert om at Vestfold og Telamark har ansatt Arve Kristoffersen som ny fylkesrådmann. 
Han tiltrer stillingen 2. august.  
 
Det ble i møtet gitt korte orienteringer fra sekretariatet om følgende saker: 

- InterCity og Nasjonal Transportplan 

➢ Arbeid med å få inn en flertallsmerknad i komiteinnstillingen har prioritet 

➢ Nytt felles posisjonsnotat om gods ble drøftet på møte i fagpolitisk utvalg 12. mai. 

Sendes til transport og kommunikasjonskomiteen. 

- Bærekraftig mobilitet 

➢ Fylkeskommunene ønsker å bruke mere tid på å jobbe fram aktuelle felles 

landsdelsprosjekter 

➢ Øslandssamarbeidet arrangerer webinar om mobilitet etter pandemien 15. juni og 

webinar om fylkeskommunenes framtidige rolle som mobilitetsaktør 21. september 

- Omklassifisering riksveg 

➢ Østlandssamarbeidet arrangerer webinar 8. juni der problematikken tas opp full 

bredde. 

- Årsrapport 2020 – digital versjon 

➢ Digital årsrapport for 2020 ble vist og lenke lagt i møtechatten. 

- Arbeidet med revidert strategi for høyere yrkesfaglig utdanning  

➢ Oppdatering av status i arbeidet. Tydeligere og smalere fokus på strategien. 

- Prosessen med å avklare felles utfordringer og behov innen næring og kompetanse 

➢ Gjennomført dialogmøter med representanter fra fylkeskommunene. Sak drøftes 

på neste møte i fagpolitisk utvalg 

- Møte i Europaforum 30. april 

➢ Seminar med ca 40 deltagere. Både eksterne innledere og innledninger fra 

fylkeskommunene på Østlandet 

- TEN-T høring  

➢ Enighet i fylkeskommunene om å samordne arbeidet  

➢ Felles høringsuttalelse fra fylkeskommunene sendt til samferdselsdepartementet 

og til EU-kommisjonen 

- ØstsamUng 

➢ Orientering om status og møtplaner  

- Østlandsutstillingen 

➢ Kulturgruppen følger opp saken etter vedtaket i representantskapsmøte i mars. 

- Oppfølging klima og miljø etter RS-møte 5. mars 

➢ Dialogmøter gjennomført med fylkeskommunene i etterkant av møtet i 

representantskapet. Arbeidet med klima og miljø ses i sammenheng med de to to 

.prioriterte politikkområdene samferdsel og næring/kompetanse 
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Vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
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Sak 12/21 Strategi 2030 
 
 

Forslag til vedtak:  

Administrasjonsutvalget tar høringsinnspillene til strategidokumentet til orientering og ber 

om at tilbakemeldingene reflekteres i saken til representantskapet og i det endelige forslaget 

til strategidokument. 

 

Behandling 

Innspillene fra fylkeskommunene og ungdomsrådene indikerer at det er bred støtte til det 

framlagte strategidokumentet. 

 

Etter å ha drøftet saken, ber administrasjonsutvalget om at  

- ungdomsperspektivet innarbeides i strategidokumentet som legges fram for 

representantskapet.   

- det ses nærmere på begrepsbruk og språk som kan gjøre dokumentet tydeligere og 

mer tilgjengelig. 

- oppfølging av forslaget fra Vestfold og Telemark, om å bedre framheve merverdien av 

å jobbe sammen interessepolitisk på Europeisk nivå, innarbeides i selve 

saksframlegget slik at representantskapet kan ta stilling til dette. 

 

 

Vedtak 

Administrasjonsutvalget tar høringsinnspillene til strategidokumentet til orientering og ber 

om at tilbakemeldingene reflekteres i saken til representantskapet og i det endelige forslaget 

til strategidokument. 
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Sak 13/21 Revidert kontingent for 2021 

Sekretariatets forslag til 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 
 
Administrasjonsutvalget støtter forslaget til innstilling i saken. 
 
Utvalget ber sekretariatet vurdere om det kan være hensiktsmessig at man i saken til 
representantskapet gir en mer utfyllende argumentasjon for det framlagte forslaget.  
 

 

Administrasjonsutvalgets innstilling til representantskapet 
 

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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Sak 14/21 Rammer for handlingsplan 2022 

Forslag til vedtak 

Administrasjonsutvalget støtter at man i det det videre arbeidet med handlingsplanen for 2022 
legger til grunn at aktivitetsnivået skal videreføres på samme nivå som tidligere. 

 

Behandling 

Sekretariatet foreslår å videreføre totrinns-modellen, slik at representantskapet på juni-møtet kan 
drøfte ambisjonsnivået og de overordnede rammer for aktivitetene i 2022, og at man på høstmøtet 
vedtar endelig handlingsplan og budsjett for 2022. 

Det ble fra sekretariatet presisert at handlingsplanen som kommer til behandling på høstmøtet vil 
være mer detaljert og operasjonalisert på de ulike innsatsområdene. 

Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen i saken. 

Vedtak 

Administrasjonsutvalget støtter at man i det det videre arbeidet med handlingsplanen for 2022 
legger til grunn at aktivitetsnivået skal videreføres på samme nivå som tidligere. 
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Sak 15/21 Rammebudsjett 2022 

Sekretariatets forslag til 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 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. 

Behandling 
 
Administrasjonsutvalget vil bemerke at det ikke er blitt enighet om en ny, permanent 
finansieringsmodell for Østlandssamarbeidet etter at regionreformen ble gjennomført. 
Derfor er finansieringen videreført basert på tidligere fylkesstruktur fra år til år.  
 
Administrasjonsutvalget ser det derfor som ønskelig at man i saken til representantskapet 
også synliggjør andre fordelingsmodeller. 

Administrasjonsutvalgets vedtak 
Administrasjonsutvalget ber sekretariatet vurdere om det kan være hensiktsmessig at man i 
saken til representantskapet gir en mer utfyllende argumentasjon for det framlagte 
forslaget, samt at også andre mulige fordelingsmodeller synliggjøres.  
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16/2021 Møte i representantskapet 4. juni – rammer og innhold 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til rammer og innhold for 
representantskapets neste møte 4. juni 

Behandling 
Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. Detaljene knyttet til gjennomføring av 
møtet drøftes nærmere med medlemmene i administrasjonsutvalget. 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til rammer og innhold for 
representantskapets neste møte 4. juni 
 


