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Sak 03/22 Godkjenning av protokoll 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. februar 2022 
 

Saksredegjørelse 
Utkast til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 14. februar med frist til å 
gi innspill/kommentarer 17. februar. Sekretariatet mottatt ingen merknader til 
protokollutkastet innen fristen. 
 
Sekretariatet er nylig gjort oppmerksom på at det i sak 02/22 om krisen i 
Oslofjorden er tatt inn en formulering om vannregionmyndighet i protokollen som 
kan misforstås: 
 
«… Administrasjonsutvalget drøftet saken og det var enighet om at 
fylkeskommunene som ‘vannregionmyndighet’ bør ta en koordinerende rolle og på 
denne måten bidra til en forsterket og samordnet innsats fra berørte 
fylkeskommuner og kommuner». 
 
Viken fylkeskommune har gjort sekretariatet oppmerksom på at det bare er Viken 
og Vestfold og Telemark som er ‘vannregionmyndigheter’. Innlandet og Oslo har 
kun et ansvar for å følge opp vannområder i eget fylke, og et «sektoransvar» for å 
følge opp vannforvaltningsplanene. 
 
Det fylkeskommunene har felles i denne saken er ‘samfunnsutviklerrollen’. Og 
det er i lys av dette at vannforvaltning kan/bør ses i sammenheng med 
næringsutvikling, samferdsel, friluftsliv og interessepolitikk. 
 

Det foreslås derfor at ordet ‘vannregionmyndighet’ erstattes med 
‘samfunnsutvikler’ i protokollen. Det vises i denne sammenheng til det vedlagte 
protokollforslaget der dette er rettet opp. 

Vedlegg 
Separat vedlegg: Forslag til protokoll fra møte 14. februar 2022 
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Sak 04/22 Aktuelle saker 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

Saksredegjørelse 
Det legges opp til at det gis korte orienteringer (5-10 minutter) fra 
fylkeskommunene om aktuelle saker som kan ha interesse utover egen 
fylkeskommune.  
 
Denne gangen kan det være nyttig med en gjensidig oppdatering på status etter 
fylkestingsmøtene i Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark som nylig har 
drøftet oppdeling av de nåværende fylkeskommunene.  
 
Det settes også av tid slik at sekretariatet kan orientere om aktuelle saker som 
sekretariatet arbeider med. 

 

Vedlegg  
Ingen vedlegg 
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05/2021 Årsrapport 2021 
 

Innstilling til representantskapet 
 

1. Forslag til årsrapport 2021 vedtas som årsrapport 2021 for Østlandssamarbeidet. 

 
2. Årsrapporten sendes fylkeskommunene med henstilling om at den legges fram til orientering 

for aktuelle politiske utvalg. 

 
 

Saksredegjørelse 
 
Bakgrunn 
Fra og med 2020 ble rapporteringen fra Østlandssamarbeideidet virksomhet lagt 
om, slik at det nå (1) utarbeides et formelt dokument som legges fram for 
behandling/godkjenning av representantskapet samtidig som det (2) lages en 
digital web-basert presentasjon av hendelser/aktiviteter fra året som er gått. En 
slik digital presentasjonen vil visuelt fungere bedre og den kan brukes på alle 
forskjellige kommunikasjonsflater. Dette er viktig med tanke på å få ut relevant 
informasjon både eksternt og internt. Lenke til digital årsrapport for 2021 vil bli 
klargjort ifm. utsendelse av sakspapirene til møte i representantskapet. 
 
Forslag til årsrapport for 2021 er vedlagt. Rapporten har et forord v/ lederen av 
representantskapet. Ellers er rapporten en gjennomgang av de ulike 
innsatsområdene som Østlandssamarbeidet har jobbet med i 2021. Årsregnskapet 
er innarbeidet i årsregnskapet.  
 

Regnskap 2021 

Regnskapet til Østlandssamarbeidet føres av Viken fylkeskommune og 
revideres av Viken fylkesrevisjon. I tillegg til det ordinære regnskapet, føres 
et driftsregnskap etter formål, for bedre å synliggjøre sammenhengen 
mellom aktiviteter og regnskap. I regnskapsrapporten sammenstilles 
regnskapstallene fra 2021 med tilsvarende tall fra 2019 og 2020.  

Det vedlagte regnskapet er et foreløpig regnskap som nå er oversendt 
Viken fylkesrevisjon for gjennomgang og kontroll.  

I forbindelse med revisjonsarbeidet har revisor gjort sekretariatet 
oppmerksom på at note 19 fra Vikens eget regnskap (og som skal 
vedlegges Østlandssamarbeidet sin årsrapport) inneholder noen feil. En ny 
og korrigert note 20 vil sammen med endelig revisorgodkjent regnskap bli 
tatt inn i årsrapporten som sendes ut for sluttbehandling på møte i 
representantskapet 1. april. 

Egenkapitalen pr 31.12.2020 var kr 6.572.689. Det ble i utgangspunktet budsjettert 
med et merforbruk på kr. 500.000,-. Det samlede merforbruket i 2021 ble kr 
2.867.184, og foreslås dekket inn fra bundet fond. Det betyr at egenkapitalen pr 
31.12.2021 er redusert til kr. 3.705.505.  Merforbruket er en direkte konsekvens av 
at representantskapet på møte i juni 2021 besluttet å ta ned størrelsen på fondet 
gjennom reduserte kontingentinnbetalinger fra fylkeskommunene på totalt 3,4 
mill. kroner i 2021. 
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Det vises til årsrapportens kap. 7 for nærmere informasjon om regnskapet 
for 2021. 

 

Vedlegg 
Forslag til årsrapport for 2021 
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Sak 06/22 Grønne næringstransporter 
 

Forslag til vedtak 
1. Administrasjonsutvalget ser positivt på at fylkeskommunene forsterker 

samarbeidet slik at man kan få til en raskere utbygging av nødvendig 
ladeinfrastruktur for næringstransportene i landsdelen. 

 
2. Det legges til grunn at det gis en orientering om prosjektet på møte i 

representantskapsmøte 1. april. 

 

Saksredegjørelse 
 
Bakgrunn  
Mobilitetsgruppen har det siste året sett på ulike samarbeidsmuligheter mellom 
fylkeskommunene på mobilitetsområdet. Et av temaene som har vært drøftet er 
infrastruktur for næringstransporter. Problemstillingen har vært: hvordan kan 
fylkeskommunene bidra til raskere utrulling av infrastruktur for el, biogass og 
hydrogen i de viktigste transportkorridorene i landsdelen.   Med bakgrunn i 
positive signaler fra fagpolitisk utvalg på høstmøte i 2021, har det de siste par 
månedene vært arbeidet videre med saken. Østlandssamarbeidet sin 
mobilitetsgruppe har deltatt aktivt i dette arbeidet. 
 
Til møte i fagpolitisk utvalg 21. februar ble det lagt fram en prosjektskisse for et 
treårig samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene, jf. vedlagt prosjektskisse.  
 
Følgende vedtak gjort: 

1. Fagpolitisk utvalg ser positivt på at fylkeskommunene i landsdelen 
samarbeider slik at man kan få til en raskere utbygging av nødvendig 
infrastruktur/energistasjoner for el, biogass og hydrogen. 

2. Framlagt prosjektskisse er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. 
3. Gjennom forprosjektet utarbeides en mer detaljert aktivitetsplan for 

prosjektet.  
4. Fagpolitisk utvalg legger til grunn at prosjektet presenteres for 

representantskapet på møte 1. april.  
 
Prosjektmål og forventede resultater 
Fylkeskommunene på Østlandet skal, i samarbeid med kommunene langs de 
viktigste transportkorridorene, legge til rette for effektiv saksbehandling og 
koordinering av arbeidet med å få identifisert og avsatt arealer for 
energistasjoner til grønne næringstransporter. 
Prosjektet skal bidra til å:  

• Styrke saksbehandlerkompetanse i kommuner og fylker knyttet til 
tilrettelegging for fornybare drivstoff til transport (el, hydrogen og biogass) 

• Utvikle felles kompetanse mellom enheter/fagavdelinger i kommuner og 
fylkeskommuner 

• Identifisere egnede arealer for energistasjoner ut fra et korridorperspektiv 
• Styrke dialogen med næringslivet for kompetansebygging, 

forventningsavklaringer og kommunikasjon av målsettinger 
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Prosjekteierskap og -organisering 
Prosjektet eies av fylkeskommunene på Østlandet, og det foreslås at 
mobilitetsgruppen i Østlandssamarbeidet er styringsgruppe for prosjektet. Det 
etableres en prosjektgruppe med fagpersoner fra fylkeskommunene og 
deltagende partner-kommuner langs de viktigste transportkorridorene i 
landsdelen.  
En egen prosjektleder engasjeres i 50% stilling for å koordinere aktivitetene i 
prosjektet. Her kan det være aktuelt med frikjøp av nødvendig kapasitet fra en av 
fylkeskommunene. 
Prosjektet støttes også av grønt landtransportprogram som vil bli trukket inn i 
arbeidet. Tilsvarende har sekretariatet hatt dialog med Osloregionen slik at man 
kan utnytte ressursene og samlet adm. kapasitet på en best mulig måte.  
 
Finansiering 
Det treårige prosjektet har et samlet volum på 4,0 mill. kroner og delfinansieres 
gjennom egeninnsats hos fylkeskommunene og de 8 deltagende kommunene. 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har på vegne av fylkeskommunene på 
Østlandet sendt en søknad om 1,5 mill. kroner i klimasatsmidler til 
hovedprosjektet. I budsjettet for prosjektperioden 2022-2024 vil det bli satt av 
totalt kr. 340.000 i finansiering over Østlandssamarbeidet ordinære 
driftsbudsjett. 
 
Hvorvidt prosjektet tildeles klimasatsmidler, vil trolig først være avklart i juni 
2022.   
 
I og med at prosjektet er godt administrativt og politisk forankret hos 
fylkeskommunene, ser sekretariatet det som naturlig at framdriftsplanen følges 
og at forprosjektet starter opp 1. april 2022.  
Oppstart av hovedprosjekt kan iverksettes så fort tilsagn om klimasatsmidler 
foreligger.  
Sekretariatsleder gir en nærmere orientering i møtet. 
 

Vedlegg  
Separat vedlegg: Konseptskisse Prosjekt grønne næringstransporter. 
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Sak 07/22 Godskonferanse høsten 2022 
 

Forslag til vedtak 
1. Administrasjonsutvalget ser positivt på at fylkeskommunene arrangerer en 

konferanse om gods og grensekryssende korridorer høsten 2022, i tråd med 
framlagt konseptskisse. 

 

Saksredegjørelse 
 
Bakgrunn 
På møte 6. desember drøftet fagpolitisk utvalg muligheten for å kunne 
gjennomføre en ‘grensekryssende godskonferanse’ og adm. samferdselsgruppe 
ble bedt om å nedsette en programkomite med representanter for 
fylkeskommunene for å utarbeide en første konseptsikisse. 
 
 
Konseptskisse 
I den vedlagte konseptskissen presenteres et forslag til organisering og opplegg 
for en godskonferanse, der blant annet formål/hensikt, målgrupper, tidspunkt, 
kommunikasjonsaktiviteter og en videre tidslinje beskrives.  
 
Programkomiteen foreslår at konferansen gjennomføres av fylkeskommunene i 
samarbeid med en miljøorganisasjon og en næringslivsorganisasjon. 
 
Konferansen skal bidra til å få fram relevant kunnskap om klimavennlig 
godstransport og følgende delmål gjelder: 
 

• Få fram kunnskap om hva som skal for at næringslivet på Østlandet skal 
kunne utnytte dagens kapasitet på banenettet fullt ut. 

 
• Presentere ulike strategier og tiltak som kan bidra til å redusere utslippene 

av klimagasser fra transportsektoren med 50% innen 2030? 
• Presentere utfordringsbildet knyttet til målsettingen om å overføre 

grensekryssende gods fra vei til sjø/bane 
• Synliggjøre hvordan fylkeskommuner og kommuner kan samarbeide med 

næringslivet for å stimulere til mer klimavennlig godstransport  
 
Nytte for fylkeskommunene 
Godskonferansen vurderes av programkomiteen som relevant og nyttig for 
fylkeskommunene på Østlandet fordi konferansen: 
 

• vil sette problemstillinger på dagsorden som er prioritert i 
fylkeskommunenes regionale planer 

• vil være en viktig møteplass for grønn omstilling, og kan bidra til økt 
samarbeid for å få redusert klimagassutslippene knyttet til 
næringstransporter i fylkene 

• kan bidra til å sette grønne næringstransporter på den nasjonale politiske 
dagsorden 
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• kan ta opp temaer og problemstillinger som er relevant for 
fylkeskommunenes påvirkningsarbeid inn mot ny nasjonal transportplan 

• vil ta opp temaer som er viktig for utvikling av grønne byer og tettsteder i 
landsdelen  

• samler viktige aktører på tvers av kommune- og fylkesgrensene i landsdelen 
kan bidra til å styrke næringslivets konkurransekraft 

• gjøre fylkeskommunene mer relevant og synlig regional samfunnsutvikler 
 
Konferansen er også relevant for fylkenes felles innsats for IC-utbyggingen på 
Østlandet. Uten økt kapasitet og robusthet på de uike IC-strekningene, vil det 
være begrenset hvor mye gods som kan overføres fra overbelastede veier i 
landsdelen. 
 
Videre prosess 
Etter at fagpolitisk utvalg på møte 21. februar sluttet seg til det framlagte 
konferansekonsept, vil planleggingsarbeidet videreføres og følgende oppgaver 
skal gis prioritet: 
 

• Invitere en næringsorganisasjon og en miljøorganisasjon med som 
samarbeidspartnere. Medarrangørene inviteres til å delta i programkomiteen. 

• Utarbeide et konkret konferanseprogram med tema og bidragsytere i tråd 
med føringene i konseptskissen.  

 

Vedlegg  
Separat vedlegg: Forslag til konferansekonsept godskonferanse. 
 
 
 
 
  



 11 

 

Sak 08/22 Oppfølging av møte om Oslofjorden 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Saksredegjørelse 
 
Bakgrunn 
Representantskapet drøftet krisen i Oslofjorden og fylkeskommunens rolle 4. 
februar. Administrasjonsutvalget og sekretariatet ble bedt om å lage et forslag til 
hvordan saken kan følges opp til møtet i representantskapet 1. april. 
 
Administrasjonsutvalgets drøftet oppfølging av saken på møtet 14. februar. 
Utvalget ga innspill til det videre arbeidet og ble enige om å utpeke 
kontaktpersoner for sekretariat som kan bistå sekretariatet. 
 
Prosess  
Sekretariatet har hatt bilaterale møter med kontaktpersonene fra Viken, 
Innlandet og Vestfold og Telemark. I tillegg har sekretariatet hatt to møter med 
sekretariatet i Osloregionen og representanter for Viken for å diskutere 
koordinering mellom arbeidet i Osloregionen, saken til fylkestinget fra Viken 
fylkesråd og arbeidet med saken i Østlandssamarbeidet. 
 
Tirsdag 8. mars skal det gjennomføres et fellesmøte med representantene fra 
fylkeskommunene og Osloregionen.  
 
Sekretariatet vil gi en muntlig orientering om status i arbeidet når 
administrasjonsutvalget møtes 11. mars. 
 

Vedlegg 
Ingen vedlegg  
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Sak 09/22 Status næring og kompetanse 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Saksredegjørelse 
 
Sirkulær økonomi 
Fagpolitisk utvalg skulle ha et fagmøte om sirkulær økonomi i desember. På 
grunn av møtets program og innretning var sekretariatet og utvalgets ledelse enig 
om at møtet burde gjennomføres fysisk. På grunn av usikkerhet rundt 
smitteverntiltak og smitteutviklingen, ble møtet først utsatt til tidlig februar. 
Fordi det allerede var berammet et møte om høyere yrkesfaglig utdanning 25. 
mars ble utvalgets ledelse og sekretariatet enig om å flytte møte om 
sirkulærøkonomi til juni, og heller gjennomføre en grundigere administrativ 
prosess i forkant. Første steg i dette arbeidet var et temabord om sirkulær 
økonomi under Grønt Verksted medio februar.  
 

Høyere yrkesfaglig utdanning 
Et forslag til ny samarbeidsstrategi ble sendt ut på høring i januar. Sekretariatet 
og den administrative faggruppen skal utarbeide et nytt strategiforslag basert på 
høringen til sluttbehandling i fagpolitisk utvalg 25. mars.  
 
Sekretariatet og faggruppen har parallelt med høringsrunden begynt arbeidet 
med å utarbeide en handlingsplan for strategien. Dette arbeidet skal intensiveres 
etter at strategien er endelig vedtatt. Strategien med handlingsplan vil 
oversendes til representantskapet når dokumentene er klare. Det kan bli aktuelt 
med et ekstraordinært møte i representantskapet hvis det er forslag til 
aktiviteter i handlingsplanen som krever finansiering utover den ordinære 
budsjettrammen. 
 
Møtet 25. mars arrangeres på Gjøvik i samarbeid med Fagskolen Innlandet og 
Høyskolen for yrkesfag. Programmet vil bl.a. inkludere en dialog om hvordan 
fylkeskommunene politisk kan understøtte arbeidet med institusjonsakkreditering 
for Høyskolen for yrkesfag. I tillegg arbeides det for et dialogmøte med 
Organisasjonen for norske fagskolestudenter om mulighetene for 
interessepolitisk samarbeid. 
 
Konferanse om bærekraftig reiseliv 
Handlingsplanen for 2022 inneholder en konferanse om bærekraftig reiseliv og 
fylkeskommunens rolle. Sekretariatet har begynt det innledende arbeidet. 
Konferansen vil avholdes i fjerde kvartal. Hovedfokuset blir på hvordan 
fylkeskommunen har en rolle i reiselivsutvikling på tvers av fagområder, f.eks. 
næringsutvikling, reiselivets kompetansebehov, grønne mobilitetsløsninger, 
arealbruk, miljø og naturvern. Målgruppen skal først og fremst være politikere og 
ansatte i fylkeskommunene, mens viktige samarbeidspartnere inviteres inn for å 
bidra i programmet. 
 

Vedlegg 
Ingen vedlegg  
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Sak 10/22 Status europapolitisk arbeid 
 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Saksredegjørelse 
Østlandssamarbeidets Europaforum  
Neste møte i Østlandssamarbeidets Europaforum er fastsatt til fredag 6. mai 
2022 i Viken fylkeskommune, Galleri Oslo. Møtet vi bestå av tre bolker og 
statssekretærer i både Kommunal- og distriktsdepartementet og 
Utenriksdepartementet vil delta sammen med ambassaderåd ved EUs ambassade 
i Oslo.  

1. Demokrati og sikkerhet i Europa – innledning v/EUs ambassade i Oslo 
2. Norge og samarbeid med EU under ny regjering v/statssekretær i UD 
3. Betydningen av Interreg v/statssekretær i KDD 

Det jobbes i tillegg med noen korte tematiske digitale møter. Det første blir 
avholdt 18. mars.  
I etterkant av samlingen på Lillehammer i fjor har det vært jobbet med en 
studietur til Brussel for europaforums medlemmer. Denne er nå fastsatt til 30. 
mai – 1. juni og programarbeidet er i gang i nært samarbeid med ORE.  
 
Østersjøsamarbeidet 
Det nye Interreg Østesjøprogrammet er nå til behandling i EU-kommisjonen. 
Første søkerunde er åpen nå med søkefrister 30. mars (små prosjekt) og 26. april 
(ordinære prosjekt). Østlandssamarbeidets sekretariat er nasjonalt kontaktpunkt 
for programmet og bidrar med løpende informasjon og veiledning. 
Russlands invasjon og krig i Ukraina er høyt på agendaen både for Interreg-
programsamarbeidet og for alle samarbeidsplattformene på ulikt nivå i 
Østersjøregionen. Russland og Hviterussland er/blir nå suspendert fra 
samarbeidene på ubestemt tid. Norge står sentralt som formannskap i 
Østersjørådet (regjeringenes samarbeid). Også i BSSSC er det tatt initiativ til å 
utestenge Kaliningrad fra styremøtet 16. mars og veien videre blir et tema på 
møtet. EU-kommisjonen har frosset midlene til russiske partnere i pågående 
Interreg-prosjekt. Russland og Hviterusslands deltakelse i ny Interreg-program i 
regionen (2021-2027) vil bli vanskelig og trolig ikke mulig.  
 
BSSSC Spring Youth event 2022 
Østlandssamarbeidet og ØstsamUng er vertskap for vårmøte i BSSSCs 
ungdomsnettverk. Det finner sted i Drøbak 28.4 – 1.5. Det er tatt beslutning om 
at russiske ungdommer fra Kaliningrad ikke vil bli invitert som følge av krigen i 
Ukraina og sanksjonene mot Russland. Planlegging pågår, og fokusområdene vil 
bli miljøet i Oslofjorden – koblet til tilsvarende utfordringer i Østersjøen – og 
ungdomsmedvirkning. Fylkesordfører i Viken og styremedlem i BSSSC, Roger 
Ryberg, hovedutvalgs-leder for kompetanse i Vestfold og Telemark, Mette Kalve, 
og statssekretær Vad Petterson i UD er invitert med på arrangementet. Det 
forventes rundt 20 ungdommer fra de åtte landene rundt Østersjøen + rundt 10 
representanter fra ungdommens fylkesråd/-ting/sentralt ungdomsråd i Oslo.  

Vedlegg 
Ingen vedlegg 
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Sak 11/22 Oppfølging av dialogmøte med ØstsamUng 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget ber sekretariatet og koordinatorgruppen for ØstsamUng 
utarbeide en sak om mulighetene for samarbeid om opplæring for 
fylkeskommunenes organ for ungdomsmedvirkning. 
 

Saksredegjørelse 
I sak 18/21 på møtet 3. november 2021 diskuterte representantskapet oppfølging 
av dialogmøtet med ØstsamUng. Et av punktene som ble løftet fram av 
ungdomsrepresentantene i dialogen om ungdomsmedvirkning var et ønske om 
bedre opplæring for medlemmene i ungdommens fylkesråd/fylkesting. 
Representantskapet vedtok at administrasjonsutvalget skulle drøfte hvordan 
spørsmålet kan følges opp i fellesskap. 
 
Etter sekretariatets vurdering bør det gjøres en gjennomgang av hvilken 
opplæring medlemmene i organene for ungdomsmedvirkning får p.t. og 
erfaringene med opplæringen som er gitt. Deretter kan det vurderes hvilke behov 
det er for forbedring, og hvor vidt de kan adresseres gjennom et samarbeid 
mellom fylkeskommunene. 
 

Vedlegg 
Ingen vedlegg  
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Sak 12/22 Ledelse av administrasjonsutvalget 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten innstilling 

Saksredegjørelse 
På konstituerende møte i januar 2020 bestemte administrasjonsutvalget seg for 
en modell med roterende lederskap. Tron Bamrud (Innlandet FK) ble valgt som 
leder for den første to-årsperioden for å sikre kontinuitet, samtidig som Jan 
Sivert Jøsendal (Vestfold og Telemark FK) ble valgt som nestleder og med 
intensjon om at Jøsendal skulle ta over ledervervet.  
 
Pr dags dato består administrasjonsutvalget av følgende medlemmer 

• Innlandet: Tron Bamrud (leder) 
• Viken: Bente Bjerknes 
• Oslo: Hans Petter Gravdahl 
• Vestfold og Telemark: Arve Semb Christophersen 

 
Det er nå naturlig at administrasjonsutvalget drøfter hvordan vedtaket fra januar 
2020 skal følges opp. 
 
Saken legges saken fram uten innstilling. 
 
Mandatet for administrasjonsutvalget er for ordens skyld vedlagt. 
 

Vedlegg  
Mandat for administrasjonsutvalget 
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Vedlegg 1 Mandat for administrasjonsutvalget 
 
Generelt 
Representantskapet for Østlandssamarbeidet – interkommunal politisk råd 
etablerer 'administrasjonsutvalget' jf. samarbeidsavtalens § 3 femte ledd. 
Administrasjonsutvalget etableres for å samordne den administrative 
behandlingen av saker, sikre administrativ forankring og ressursallokering i 
fylkeskommunene og bistå representantskapet i styringen av 
Østlandssamarbeidet. 
 
Medlemmer 
Hver fylkeskommune utpeker et medlem til administrasjonsutvalget. Medlemmet 
i administrasjonsutvalget skal være fylkeskommunens øverste administrative 
leder eller en stedfortreder. Fylkeskommunene stiller med vara til møter i 
administrasjonsutvalget etter behov. 
Administrasjonsutvalget konstituerer seg selv. 
 
Myndighet og oppgaver 
Fylkeskommunenes medlem eller vara i administrasjonsutvalget har møte- og 
talerett i representantskapets møter. 
Saker til behandling i representantskapet skal som hovedregel forelegges 
administrasjonsutvalget i forkant av representantskapets behandling. 
Administrasjonsutvalget kan avgi innstilling til representantskapet i saker hvor 
det ikke foreligger innstilling fra Østlandssamarbeidets politiske organer. 
Administrasjonsutvalget kan avgi merknader til politiske organers innstillinger til 
representantskapet. 
Administrasjonsutvalget kan på eget initiativ be sekretariatet forberede saker til 
behandling i representantskapet. 
Administrasjonsutvalget kan etablere andre administrative grupper i 
Østlandssamarbeidet og fastsette mandat for disse. 
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Sak 13/22 Møte i representantskapet 1. april 

 

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

Saksredegjørelse  
På møte i representantskapet høsten 2021 ble det bestemt å ha to faste fysiske 
møter hvert år i tillegg til kortere digitale møter. Det neste møte i 
representantskapet er berammet til 1. april. 
 
Etter dialog og avtale med Even Aleksander Hagen foreslås det at 
representantskapet på sitt neste møte drøfter konsekvensene av det som nå 
skjer i Ukraina. Aktuelle tema i en slik bolk på 1,5-2 timer kan være: 

- Oppdatering på den sikkerhetspolitiske situasjonen (Politisk ledelse i UD) 
- Faglige innlegg fra ulike eksterne innledere der vi eksempelvis kan se 

nærmere på:  
o rollen til fylkeskommunene i krisetider og partnerskapet med 

kommuner, statsforvalter osv 
o flyktningestrømmen som vi står ovenfor 
o energi og energisikkerhet – hva slags utfordringer vil vi møte? 
o konsekvenser for næringslivet 
o samarbeid i Europa (Østersjørådet der Norge har formannskapet, 

regionale utviklingsprosjekter/Intrreg, BSSSC, Scandria og STRING) 

Det vil i tillegg være naturlig å sette av tid en oppdatering fra fylkeskommunene 
etter delingsprosessene som har tatt mye fokus. Hva er status og hva er veien 
videre.  
 
Det foreslås at møtet denne gangen avholdes med Oslo kommune som vertskap.  
 
Ut fra dette kan rammen for møtet se noenlunde slik ut: 
 
_____________________________________________________________ 
Tider: Innhold: 
10:00 Ukraina-krisen og konsekvenser for landsdelen.  

Innledende foredrag/presentasjoner  
Drøfting 
 

11:30  Lunsj 
12:00 Behandling av sakskart 
13:00 Ferdig 

______________________________________________________________ 
 
 

Vedlegg  
Ingen vedlegg 

 


