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Møte i administrasjonsutvalget 
 
Tid:  Fredag 11. mars 2022 kl. 10:00-11:45 
Sted:  Microsoft Teams 
Til stede:  

Tron Bamrud (Innlandet) - møteleder 
Linda Iren Karlsen Duffy Viken (frem til 11:00) 
Bente Bjerknes (Viken) (fra kl. 11:00) 

  Hans Petter Gravdahl (Oslo) 
Øistein Brinck (Vara for Arve Semb Christophersen (Vestfold og 
Telemark) 

 

 
Andre: 
 

Fra sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Morten Stemre og Anne 
Irene Sæternes 
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Sak 03/22 Godkjenning av protokoll 

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

 

Behandling 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 14. februar 2022 
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Sak 04/22 Aktuelle saker 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

Behandling 
 
Det ble gitt korte orienteringer fra fylkeskommunene om aktuelle saker. 
Denne gangen med oppdatering på status etter fylkestingsmøtene i Viken, 
Innlandet og Vestfold og Telemark som nylig har drøftet oppdeling av de 
nåværende fylkeskommunene.  
 
 
Oslo kommune 

- Ikke berørt av endringene knyttet til oppdeling av fylkeskommune i 
landsdelen 

- Utfordringer knyttet til flyktningkrisen på toppen av utfordringene 
etter koronaen: 

o Boliger (2000 stk.) klargjøres i første omgang 
o Tilbud skole og barnehager for nyankomne flyktninger 
o Tilbud om gratis reiser for flyktningene fra Ukraina 
o Fokus på holdninger ovenfor russiske innbygger i byen 

- Oslopakke 3 og ATP-samarbeidet i hovedstadsområdet 
 
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

- Konsekvensene av Ukraina-krisen har stort fokus. 
- Arbeid med by-pakker pågår. 
- Deling av Vestfold og Telemark fylkeskommune: 

o Vedtak om oppdeling gjort av fylkestinget på februar-møtet 
o To nye hovedutvalg etableres for å forberede arbeidet med 

opprettelse av to nye fylkeskommuner 
o Det videre arbeidet oppdelt i ulike faser, der hovedprosjektet 

starter etter sommeren når Stortingets endelige vedtak er gjort 
og de nye forskriftene er klar. 

o Det vurderes hvordan de to fylkene kan samarbeide etter 
oppløsningen for blant annet å bevare fagmiljøene innenfor 
samferdsel og IKT. 

 
 
Viken fylkeskommune 
 

- Krisen i Ukraina og konsekvensene for Viken-samfunnet har stor 
oppmerksomhet. 

- Deling av Viken fylkeskommune 
o Delingsvedtak ble gjort på møte i fylkestinget 23. februar 
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o Opposisjonen fikk gjennomslag for at fylkestinget får en 
viktigere rolle i prosessen videre framover. Mindre 
parlamentarisme mao. 

o Tre nye hovedutvalg og et samordningsutvalg etableres for å 
koordinere arbeidet med etablering av nye fylkeskommuner. 

o Møte i fylkestinget 31. mars vil avklare mye av det videre 
arbeidet med oppdelingen. 

o Viktig å balansere arbeidet med etablering av nye 
fylkeskommuner med å videreføre driften i dagens Viken FK. 

o Videre arbeidet delt opp i fire faser, der man i fase 2 (aug. 22-
aug. 23) skal rigge de nye fylkene. 

o Politisk legger man til grunn at sentrale myndigheter vil gi de 
nye fylkeskommunene levelige rammebetingelser 

  
 
Innlandet fylkeskommune 

- Også i Innlandet har krisen i Ukraina stort fokus. 
- Et klart flertall i fylkestinget ønsket å videreføre Innlandet FK. På 

møte i fylkestinget 8. desember ble det med 1 stemme overvekt 
vedtatt folkeavstemning. 

- Digital folkeavstemning gjennomført med knapt flertall for oppdeling. 
Andre innspill fra høringsrunder pekte i stor grad på å videreføre 
Innlandet.  

- Fylkesadministrasjonen gjennomførte omfattende 
informasjonskampanje for å få ut informasjon til innbyggerne. 

- Endelig vedtak om videreføring ble gjort på februar-møtet i 
fylkestinget. 

 
 
Sekretariatet 
Sekretariatet gav korte orienteringer om følgende saker 

- Fylkesoppdelingenes konsekvenser for sekretariatet med ‘business as 
usual’ som hovedbudskap 

- Grønt verksted i Asker, der adm. representanter fra fylkeskommunene 
kom sammen for å drøfte hvordan man skal følge opp vedtatt strategi 
‘Østlandet 2030’ og handlingsplanen for 2022. Tema var medvirkning 
samt kompetanse i det grønne skiftet. 

- Felles høringsuttalelse om EUs mobilitetspakke og TEN-T 
reguleringene som potensielt kan få betydelige konsekvenser for 
fylkeskommunene. 

- Oppdatering om arbeidet med Scandria Alliance som nå har fått en 
enda viktigere posisjon med mange nye medlemsregioner langs 
ScanMed korridoren. Gjennom alliansen vil fylkeskommunene på 
Østlandet lettere kunne få gjennomslag for egne posisjoner inn mot 
EU kommisjonen. 
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- NTP-prosessen der man fra departementet ennå ikke har gitt klare 
føringer for hvordan prosessen denne gangen vil bli organisert. Det er 
grunn til å tro at man vil følge noenlunde samme opplegg som i siste 
NTP-runde. 

Vedtak  
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering.  



 

8 
 

ostsam.no 

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. 
 
 

Behandling 
 
Det ble gitt en kort orientering om årsrapporten for 2021 som også 
inneholder regnskapsrapport og revisjonsberetning.  
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen i saken. 

 

Vedtatt innstilling 
 

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. 
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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. 

 

Behandling 
Det ble gitt en kort orientering om saken og den videre prosess med 
oppstart av et treårig felles prosjekt i regi av fylkeskommune for raskere 
etablering av nødvendig infrastruktur for bruk av el, biogass og hydrogen til 
næringstransporter. 
 
Innlandet har signalisert at man vil kunne bistå med kapasitet i det videre 
arbeidet – og det er aktuelt at prosjektleder frikjøpes i 50% stilling for å 
koordinere aktivitetene i prosjektet. 
 
Hvorvidt prosjektet tildeles klimasatsmidler, vil trolig først være avklart i 
juni 2022.  
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen i saken.  
 

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. 
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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. 

 

Behandling 
Det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for saken og 
programkomiteens konseptskisse. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen i saken. 
 
 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget ser positivt på at fylkeskommunene arrangerer en 
konferanse om gods og grensekryssende korridorer høsten 2022, i tråd med 
framlagt konseptskisse. 
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Sak 08/22 Oppfølging av møte om Oslofjorden 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Behandling 
Det ble redegjort kort for saken og arbeidet med å forberede en sak for 
neste møte i representantskapet. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen i saken. 
 
 

Vedtak 
 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
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Sak 09/22 Status næring og kompetanse 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Behandling 
 
Det ble gitt en kort orientering om status i arbeidet med næring og 
kompetanse. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen i saken. 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering 
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Sak 10/22 Status europapolitisk arbeid 
 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Behandling 
 
Det ble gitt en kort orientering om status i arbeidet på det europapolitiske 
området. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen i saken. 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering 
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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. 
 

Behandling 
 
Det ble gitt en kort orientering om bakgrunn og status for arbediet. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen i saken. 
 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget ber sekretariatet og koordinatorgruppen for 
ØstsamUng utarbeide en sak om mulighetene for samarbeid om opplæring 
for fylkeskommunenes organ for ungdomsmedvirkning. 
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Sak 12/22 Ledelse av administrasjonsutvalget 

Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten innstilling 

Behandling 
Leder av administrasjonsutvalget orienterte om bakgrunnen for saken og at 
man på det konstituerende møte i januar 2020 bestemte seg for en modell 
med roterende lederskap, der ny leder skulle utpekes for perioden 2022-23. 
 
Det ble på møtet signalisert at vedtakene om oppdeling av Viken og 
Vestfold og Telemark gjør det vanskelig for disse fylkeskommunene å påta 
seg ledervervet i utvalget akkurat nå.  
 
Fra Oslo sin representant ble det vist til at Oslo kommune har en annen 
rolle i samarbeidet enn de øvrige deltagerne og at man ikke ser det som 
naturlig å ha ledervervet i administrasjonsutvalget i den kommende 
perioden der nye fylkeskommuner skal innlemmes i samarbeidet. 
 
Det ble på denne bakgrunn bestemt at nåværende leder Tron Bamrud inntil 
videre fortsetter som leder i utvalget.  
 
Det var også enighet om at de nye fylkeskommunedirektørene i de nye 
fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold 
inviteres til å delta på møtene i administrasjonsutvalget. 
 
 

Vedtak 
1. Som følge av oppdelingsprosessen i Viken og Vestfold og Telemark, 

fortsetter Tron Bamrud inntil videre som leder for 
administrasjonsutvalget. 

2. De nye fylkeskommunedirektørene fra Akershus, Buskerud, Telemark, 
Vestfold og Østfold inviteres til å delta på møtene i 
administrasjonsvalget. 
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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. 
  

Behandling 

 
Etter samtale med Even Aleksander Hagen er det ønskelig at representantskapet 
på sitt neste møte i Oslo rådhus 1. april også setter av tid til å drøfte 
konsekvensene av situasjonen i Ukraina.  
 
Det ble fra administrasjonsutvalget påpekt at tematikken må vinkles inn mot 
oppgaver og ansvarsområder som er relevant for fylkeskommunene. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen i saken.  
 
 

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


