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Møte i administrasjonsutvalget 
 
Tid:  14. februar 2021 kl. 08:00-08:30 
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 01/22 Godkjenning av protokoll 

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

Behandling 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 12. oktober 2021 
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Sak 02/22 Krisen i Oslofjorden 

Forslag til vedtak 
Saken ble lagt fram uten innstilling 
 

Behandling 
Det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for saken og initiativet fra Viken 
fylkeskommune.  
 
På møte 4. februar var representantskapet opptatt av at fylkeskommunene på 
Østlandet må bidra til økt samhandling mellom ulike aktører og eksisterende 
initiativ, slik at man får mer fremdrift i arbeidet. Videre var det bred enighet om å 
forsterke det interessepolitiske arbeidet fra fylkeskommunene for på denne måten 
å få satt krisen i Oslofjorden høyere opp på den politiske dagsorden, for på denne 
måten å sikre at staten følger opp sitt overordnede ansvar med økte bevilgninger 
til prioriterte tiltak. 
 
Administrasjonsutvalget drøftet saken og det var enighet om at fylkeskommunene 
som samfunnsutvikler bør ta en koordinerende rolle og på denne måten bidra til 
en forsterket og samordnet innsats fra berørte fylkeskommuner og kommuner. 
God dialog med Osloregionen er ønskelig i det videre arbeidet. 
 
Fylkeskommunene utpeker kontaktpersoner som deltar i det operative arbeidet 
sammen med sekretariatet.  
 

Vedtak 
 

1. Administrasjonsutvalget ber fylkeskommunene utpeke en kontaktperson 
som kan bistå sekretariatet i det videre arbeidet med saken.  

2. Fram til møtet i representantskapet 1. april bør det utarbeides en oversikt 
over: 

a. ulike aktørers mål og rolle/myndighet  
b. Hva som bør gjøres operativt (tidslinje) i det videre arbeidet. 


