
 

 

ostsam.no 

Protokoll fra møte i representantskapet 
 

Tid:   Fredag 1. april 2022 kl. 10:00-13:00 
Sted:   Oslo Rådhus, møterom 6. 
 

Til stede: 

Representantskapet  

• Innlandet: leder Even Aleksander Hagen 
• Viken: Siv Henriette Jacobsen 
• Oslo: Raymond Johansen, Julie Ness og Vegar Andersen (12:00-13:00) 
• Vestfold og Telemark: Ikke representert. 

 
Fra administrasjonen: Tron Bamrud (Innlandet), Hans Petter Gravdahl, Bjarne 
Haslund og Bjarne Johannessen (Oslo), Bente Bjerknes og Lasse Narjord Thue 
(Viken) 

Fra sekretariatet: Ann Irene Sæternes, Morten Stemre og Kristian Singh-Nergård 

 

___________ 

Før behandling av det ordinære sakskartet drøftet representantskapet 
konsekvensene av Ukraina-krigen for europeisk samarbeid, relasjoner med 
Russland regionalt og energisikkerhet, energipriser og grønn omstilling. 
Innledninger ved Statssekretær i Utenriksdepartementet, Eivind Vad Petersson, og 
CEO i Rystad Energy, Jarand Rystad. 
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02/22 Godkjenning av protokoll fra møte 4. november 2021 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 4. november 2021 
 

Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 4. november 2021 
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03/22 Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2022 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 4. februar 2022 
 

Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 4. februar 2022 
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Sak 04/22 Aktuelle saker 1. april 2022  

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering 

Behandling 
Innlandet orienterte om at fylket ikke skal deles. Folkeavstemmingen hadde et 
lite flertall for deling, mens høringsrunden med kommuner, næringsliv og 
organisasjoner pekte klart på at fylket bør videreføres. 
 
Har drøftet Ukraina i fylkesutvalget og gitt en symbolsk sum til bistandsarbeid. 
Arbeider med bosetting og integrering av flyktninger, inkl. tjenestetilbudet de har 
behov for. Har også beredskap ved atomulykke og cybersikkerhet på radaren. 
 
Viken orienterte om fylkestinget 30.-31. mars. Videre arbeid med fylkesdeling var 
på dagsorden, stemningen var god, produktiv og fremoverrettet. Tre nye 
geografiske utvalg for hvert av de nye fylkene er opprettet i fylkestinget. Er i rute 
i arbeidet med oppdeling, kan bli en utfordring å skulle iverksette og følge opp 
andre nye store initiativer i samfunnsutviklerrollen. 
 
Fylkestinget hadde også stort fokus på fylkeskommunens arbeid med å redusere 
klimautslipp. 
 
Oslo orienterte om arbeidet med integrering og bosetting av flyktninger. Ser 
konturene av et komplekst landskap med mange aktører som har ulike roller i 
arbeidet. Har også kuttet kontakten med St. Petersburg, og intensivert kontakten 
med andre byer i Eurocities som er preget av konflikten, bl.a. Warszawa. 
 
Har lykkes med fullfinansiering av karbonfangst på Klemetsrud, bl.a. ved at 
Hafslund Eco overtar som hovedeier av Fortum. Prosjektet kan bety en 17 % 
reduksjon av Oslos klimagassutslipp, og kan sammen med Brevik gi Norge en 
ledende europeisk posisjon. 
 
Sekretariatet orienterte om konsekvensene av fylkesoppdelingene for 
samarbeidet og gjennomføringen av Grønt verksted i Asker. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 

Representantskapet tar informasjonen til orientering 
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Sak 05/22 Europaforum – valg av ny ledelse 

Innstilling fra valgkomiteen 
Som ny leder for Østlandssamarbeidets Europaforum velges fylkesordfører i 
Viken, Roger Ryberg 

 

Behandling 
Valgkomiteens leder orienterte om bakgrunnen for saken. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Som ny leder for Østlandssamarbeidets Europaforum velges fylkesordfører i 
Viken, Roger Ryberg 
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06/2022 Årsrapport 2021 

 

Sekretariatets 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. 

 

Behandling 

Representantskapets leder bemerket at det hadde vært god aktivitet i 
samarbeidet, til tross for pandemiutfordringene, og flere digitale arrangementer 
med god deltakelse og engasjement. 
 
Det ble påpekt at Sirin Stav også er medlem i representantskapet og bør tas inn 
på oversikten på side 5 i årsrapporten.  
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 

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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07/22 Grønne næringstransporter 

Sekretariatets innstilling  
1. Representantskapet ser positivt på at fylkeskommunene forsterker 

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

2. Representantskapet legger til grunn at man gjennom forprosjektet 
utarbeider detaljerte arbeidspakker med kostnadsestimat og tilhørende 
finansieringsplaner. 

 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for prosjektet.  
 
Representantskapet understreket at arbeidet med infrastruktur for grønn 
næringstransport i landsdelen bør ses i sammenheng med arbeidet i korridorene 
nedover i Europa, bl.a. arbeidet med en hydrogenkorridor i STRING. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
1. Representantskapet ser positivt på at fylkeskommunene forsterker 

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

2. Representantskapet legger til grunn at man gjennom forprosjektet 
utarbeider detaljerte arbeidspakker med kostnadsestimat og tilhørende 
finansieringsplaner. 

  



 8 

 

08/22 Krisen i Oslofjorden 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet slutter seg til forslagene for oppfølging av arbeidet med 

krisen i Oslofjorden.  
2. Representantskapet ber administrasjonsutvalget om å allokere 

administrative ressurser til å følge opp arbeidet. 
3. Representantskapet ber sekretariatet om å etablere en administrativ 

koordineringsgruppe for felles aktiviteter og utveksling av informasjon 
sammen med Osloregionen. Fylkeskommunenes deltakelse i 
koordineringsgruppen organiseres gjennom administrasjonsutvalget. 

 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for saken og forslagene til videre 
oppfølging.  
 
Representantskapet framhevet at det kan bli enda viktigere med samarbeid om 
Oslofjorden gjennom Østlandssamarbeidet etter fylkesoppdelingen.  
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
1. Representantskapet slutter seg til forslagene for oppfølging av arbeidet med 

krisen i Oslofjorden.  
2. Representantskapet ber administrasjonsutvalget om å allokere 

administrative ressurser til å følge opp arbeidet. 
3. Representantskapet ber sekretariatet om å etablere en administrativ 

koordineringsgruppe for felles aktiviteter og utveksling av informasjon 
sammen med Osloregionen. Fylkeskommunenes deltakelse i 
koordineringsgruppen organiseres gjennom administrasjonsutvalget. 
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09/22 Status samferdsel 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om dialog med samferdselsdepartementet om NTP-
prosessen som starter opp.  
 
Representantskapet understreket at 80% av veiene i Norge ikke er en del av NTP. 
Regjeringen har tillyst en oversikt over vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene og 
sekretariatet ble oppfordret til å etterspørre denne og se på koblingene til NTP og 
forholdet mellom disse.  
 
I tillegg bør det vurderes om fylkeskommunene skal arbeide for økt 
regionalisering av veiadministrasjonen i hvert fylke, for bedre samordning og 
effektivitet i administrasjonen av hele veinettet. Dette vil forutsette tilstrekkelig 
med ressurser. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet tar saken til orientering. 
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10/22 Status næring og kompetanse 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

Behandling 
Sekretariatet orienterte kort fra møtet i fagpolitisk utvalg 25. mars. I tillegg 
orienterte sekretariatet om den pågående prosessen med avklaring av behov og 
ønsker for samarbeidet innen næring og kompetanse. Sekretariatet vil prioritere å 
gi de nye fylkeskommunene et solid grunnlagsmateriale for å prioritere ved 
oppstart i 2024. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet tar saken til orientering. 
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11/22 Status på det europapolitiske området 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om programmet for møtet i Europaforum 6. mai og 
studietur til Brussel i månedsskiftet mai/juni. Sekretariatet orienterte også om 
oppfølging av Ukraina-krigen i BSSSC, hvor russiske regioner er suspendert fra 
samarbeidet.  
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet tar saken til orientering. 

 

  



 12 

 

12/22 Møteplan 2022 

Sekretariatets innstilling 
Møteplan for 2022 justeres ved at det også legges inn et ekstra møte fredag 26. 
august kl. 14:00-15:00. 
 

Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Møteplan for 2022 justeres ved at det også legges inn et ekstra møte fredag 26. 
august kl. 14:00-15:00. 

 

 

 


