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Sak 14/22 Godkjenning av protokoll 
 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 11. mars 2022 
 

Saksredegjørelse 
Utkast til protokoll ble sendt til utvalgets medlemmer 11. mars med frist til 15. 
mars for å gi innspill/kommentarer.  
 
Oslo kommune har anmodet om en justering i teksten om hvordan kommunen 
berøres av oppdelingen av fylkeskommunene. Ny formulering er innarbeidet i 
protokollforslaget som nå legges fram for endelig godkjenning. 
 
Utover dette har sekretariatet ikke mottatt noen merknader til protokollutkastet 
innen fristen. 
 

Vedlegg 
Forslag til protokoll fra møte 11. mars 2022 
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Sak 15/22 Administrativt ansvar for Østlandssamarbeidet 

Forslag til innstilling 
1. Representantskapet anbefaler at Akershus fylkeskommune overtar det 

administrative ansvaret for Østlandssamarbeidet etter delingen av Viken 
fylkeskommune. 

2. Representantskapet ber sekretariatet om å innarbeide Akershus 
fylkeskommunes administrative ansvar i forslag til revidert 
samarbeidsavtale. 

3. Representantskapet ber Viken fylkeskommune om å følge opp anbefalingen i 
arbeidet med delingsprosessen. 

 

Saksredegjørelse 
Bakgrunn 
Før regionreformen var Østlandssamarbeidet administrativt tilknyttet Akershus 
fylkeskommune. Etter reformen overtok Viken fylkeskommune rollen til Akershus, 
og rollen ble formalisert gjennom den nye samarbeidsavtalen, jf. separat vedlegg. 
 
I henhold til samarbeidsavtalen har Viken følgende administrative ansvar for 
Østlandssamarbeidet: 

• Avtaler som gjelder Østlandssamarbeidet inngås av Viken jf. § 1. 
• Viken har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet jf. § 5.  
• Viken har regnskaps- og revisjonsansvar jf. § 6. 
• Viken har arkivansvar jf. § 9. 

 
Som en følge av delingen av Viken må fylkeskommunene enes om hvilken 
fylkeskommunene som skal overta Vikens administrative ansvar for 
Østlandssamarbeidet. 
 
Det medfølger ingen betydelige merkostnader ved rollen som administrativt 
ansvarlig. Østlandssamarbeidet betaler for husleie og andre administrative 
kostnader gjennom en egen avtale med Viken. 
 
Tidsplan 
Det administrative ansvaret for Østlandssamarbeidet må formaliseres gjennom en 
revidert samarbeidsavtale, som formelt først behandles i de nye fylkestingene og 
Oslo bystyre i etterkant av valget i september 2023.  
 
Sekretariatet vil legge fram en bredere sak om behov for endringer i 
samarbeidsavtalen for representantskapet i november. Deretter vil det utarbeides 
et forslag til revidert samarbeidsavtale som kan behandles i representantskapet 
før valget i 2023, med en henstilling til de nye fylkeskommunene om å vedta 
avtaleforslaget. 
 
Beslutningen om administrativt ansvar for Østlandssamarbeidet bør derimot 
avklares i representantskapet allerede nå. Hovedprosjektet for deling av Viken 
begynner 1. september, og hovedprosjektet inkluderer innplassering av ansatte og 
andre organisatoriske spørsmål, bl.a. knyttet til IT. Derfor vil det være upraktisk 
og kunne skape unødvendige forsinkelser om det administrative ansvaret for 
Østlandssamarbeidet ikke er avklart i forkant av disse prosessene. 
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Forslag til ny organisering av det administrative ansvaret for 
Østlandssamarbeidet 
Det administrative ansvaret bør overføres til en av de tre fylkeskommunene som 
opprettes etter delingen av Viken. Å flytte Østlandssamarbeidet til en 
fylkeskommunene utenfor Viken vil skape merarbeid i en allerede omfattende 
delingsprosess, med ekstra komplikasjoner knyttet til økonomi, 
dokumentbehandling, andre IT-løsninger osv. 
 
Blant de tre nye fylkeskommunene vurderer sekretariatet det som mest 
hensiktsmessig at Akershus fylkeskommune gjenopptar rollen som administrativt 
ansvarlig. Akershus fungerte godt som administrativt «hjemfylke» for 
Østlandssamarbeidet før regionreformen. En stor andel av de fysiske møtene i 
samarbeidet vil gjennomføres i fylkeskommunen hvor sekretariatet er innplassert, 
og Akershus vil være mest sentralt plassert med hensyn til reisetid. 
 
Et annet spørsmål er sekretariatets organisatoriske innplassering. I gamle 
Akershus var sekretariatet innplassert på et fagområde som da ikke var en del av 
samarbeidets politiske struktur. I Viken har sekretariatet vært innplassert ved 
fylkesrådsleders kontor og avdelingen for utvikling og tverrfaglig samordning.  
 
Etter sekretariatets vurdering har innplasseringen i Viken vært mer 
hensiktsmessig. Det har gitt sekretariatet anledning til å være med på 
administrative samlinger med relevant faglig innhold, og har plassert 
sekretariatet tettere på de som har det overordnede ansvaret for det 
fylkeskommunale samarbeidet i Viken. Sekretariatet ser gjerne at det tas hensyn 
til dette ved innplassering i ny organisasjon og at innplasseringen kan følges opp i 
videre dialog mellom sekretariatet og fylkesadministrasjonen i Viken. 
 

Vedlegg 
Samarbeidsavtale  
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Sak 16/22 Ny strategi for samarbeidet om høyere yrkesfaglig 
utdanning 2022-2030 og handlingsplan 2022-2023 
 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering 
 

Saksredegjørelse 
Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse vedtok en ny strategi for 
samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning 2022-2030 på Raufoss 25. mars. 
Etter at strategien ble vedtatt utarbeidet sekretariatet og den administrative 
faggruppen for høyere yrkesfaglig utdanning et forslag til handlingsplan for 
perioden 2022-2023, som ble godkjent ved skriftlig behandling etter møtet 3. juni. 
 
 
Om strategien 
Strategien tar utgangspunkt i fylkeskommunenes lovpålagte oppgave i å sikre et 
lokalt, regionalt og nasjonalt behovsbasert tilbud av høyere yrkesfaglig utdanning. 
 
Del 1 av strategien beskriver hvordan fylkeskommunene vil samarbeide for å 
utvikle sektoren, under to overskrifter: 1) studietilbudet i landsdelen og 2) 
informasjonsarbeid om omdømmebygging. Strategien er avgrenset mot det 
nasjonale samarbeidet ved å ikke omhandle mer generelle forvaltningsspørsmål. 
 
Del 2 beskriver fylkeskommunenes samarbeid ut ifra de tre rollene definert i 
Østlandssamarbeidet strategi. Det blir bl.a. framhevet at Østlandssamarbeidet en 
arena for politisk påvirkningsarbeid der hvor fylkeskommunene har felles 
interesser, og at fylkeskommunene vil jobbe for at sektoren får bedre 
rammevilkår for å levere nødvendig kompetanse til arbeidslivet lokalt, regionalt 
og nasjonalt. Fylkeskommunene vil også arbeide for bedre overgang mellom 
høyere yrkesfaglig utdanning og universitets/høyskoleutdanning og et bedre tilbud 
av yrkesfaglig utdanning over nivå 5 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. 
 
 
Om handlingsplanen 
Handlingsplanen konkretiserer hvordan arbeidet med å gjennomføre strategien 
skal iverksettes i 2022-2023. Aktivitetsnivået er forsøksvis lagt på et realistisk 
nivå som tar hensyn til krevende prosesser med fylkesdeling. Derfor har 
aktivitetene i stor grad fokus på kartlegging, utredning og forprosjekter. 
 
Det er syv konkrete aktiviteter i handlingsplanen: 

1. Begynne arbeidet med å utvikle et felles system for å identifisere behov for 
samarbeid om tilbud. 

2. Forprosjekt om felles digitalt og dynamisk kunnskapsgrunnlag. 
3. Kartlegge eksisterende møteplasser og deres bruk for å identifisere behov 

som ikke fylles. 
4. Utrede styrket samarbeid om landbruksutdanninger. 
5. Utvikle informasjonskampanje for rådgivere/veiledere i ungdomsskole, 

videregående opplæring, karrieresentre, NAV m.fl. 
6. Utrede samarbeid om høyere status for høyere yrkesfaglig utdanning i 

arbeidslivet. 
7. Vurdere og kartlette muligheter for europeisk samarbeid og læring. 
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Budsjettmessige konsekvenser 
De fleste aktivitetene er prosessuelle og krever administrative ressurser i 
sekretariatet og fylkeskommunene (samt gjennomføring av møter). Et par 
aktiviteter, som forprosjektet om digitalt og dynamisk kunnskapsgrunnlag og 
informasjonsarbeidet, vil ventelig kunne kreve innkjøp av ekstern ekspertise i 
2023. 
 
På nåværende tidspunkt er det for tidlig å estimere nøyaktige kostnader for 
aktivitetene. Dette vil ventelig kunne avklares fram mot høstmøtet i 
representantskapet, og endelig budsjettbehandling. Det er også en 
usikkerhetsfaktor hvor vidt det vil være mulig å få midler til informasjonsarbeid 
fra HK-dir. 
 

Vedlegg 
1) Strategi for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning 2022-2030 
2) Handlingsplan 2022-2023 
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Sak 17/22 Rammer for handlingsplan 2023 

Forslag til innstilling 
1. Representantskapet ber sekretariatet utarbeide et endelig forslag til 

handlingsplan for 2023, der innspillene fra representantskapet innarbeides. 
2. Sekretariatet bes innhente innspill fra de fagpolitiske utvalgene, 

ØstsamUng og Østlandssamarbeidets Europaforum før endelig forslag til 
handlingsplan for 2023 utarbeides. 

 

Saksredegjørelse 
Sekretariatet foreslår å videreføre totrinns-modellen hvor representantskapet i 
første omgang vedtar en overordnet ramme for arbeidet med handlingsplanen og 
et rammebudsjett (jf. sak xx/2022), og at endelig handlingsplan og budsjett for 
2023 vedtas på høstmøtet i november. 
 
Forslaget til handlingsplan 2023 som legges frem til behandling på høstmøtet vil 
ta utgangspunkt i: 

• Østlandssamarbeidets strategi som ble vedtatt i RS-sak 12/2021.  
• Pågående aktiviteter i 2022 og erfaringene fra inneværende år. 
• Innspill fra de to fagpolitiske utvalgene vedr. aktuelle 

aktiviteter/prioriteringer i 2033.  
• Innspill fra ØstsamUng vedr. aktuelle aktiviteter og prioriteringer  
• Erfaringene fra Europaforumets sin aktivitet i 2022. 

 
Sekretariatet legger til grunn at aktivitetsnivået i 2023 videreføres på noenlunde 
samme nivå som tidligere. Samtidig vil 2023 ventelig være det første hele året 
med en tilnærmet «ny normal» etter pandemien. Dette kan f.eks. innebære noen 
flere fysiske samlinger enn i perioden 2020-22, samtidig som man nå vil ha større 
fleksibilitet med hensyn til digital samhandling og faglige arrangementer.  
 
Handlingsplanen for 2023 må ta hensyn til at Viken og Vestfold og Telemark vil 
stå midt oppe i en delingsprosess. Dette vil kunne begrense tilgjengeligheten av 
administrative ressurser, og sekretariatet vil derfor prioritere videreføring av 
allerede igangsatte aktiviteter/prosesser. Det vil også være hensiktsmessig med 
prosesser som kan legge grunnlaget for diskusjoner om samarbeidsbehov i ny 
fylkesstruktur i 2024.  
 
Som i handlingsplanen for 2022 vil forslaget fra sekretariatet ta utgangspunkt i 
de tre rollene som er beskrevet i Østlandssamarbeidets strategi, Østlandet 2030, 
jf. separat vedlegg. 
 
Nedenfor beskrives aktiviteter for de tre rollene, i tillegg til en kort beskrivelse av 
arbeidet med gjennomføring, inkl. arbeidet med kommunikasjon. 
 
A: Felles stemme i interessepolitikken 

• InterCity: finansiering til samferdselsprosjekter på Østlandet i 
budsjettprosessen og arbeidet inn mot ny nasjonal transportplan. 

• Oppfølging av saken om Oslofjorden. 
• Høyere yrkesfaglig utdanning: arbeide med finansiering av sektoren, 

overgang mellom høyere yrkesfaglig utdanning og universitets- og 
høyskolesektoren, og rammene for Høyskolen for yrkesfag. 

• Initiativ om biogass i samarbeid mellom samferdsel og næring. 
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Sekretariatet skal også overvåke andre aktuelle saker og prosesser, og følge opp i 
dialog med fylkeskommunene 

 
 
B: Arena for læring og erfaringsutveksling 

• Faglige arrangementer/innholdsproduksjon som følger opp saken om 
Oslofjorden. 

• Faglige arrangementer/innholdsproduksjon om sirkulær økonomi, med 
særlig fokus på sirkulær matproduksjon og landbruk. 

• To samlinger med ØstsamUng, inkl. dialogmøte med representantskapet. 
• Møter og andre faglige arrangementer i Østlandssamarbeidets politiske 

organer og administrative grupper.  
• Studietur til Tyskland om transportkorridorer, mobilitet, høyere yrkesfaglig 

utdanning og sirkulær økonomi. 
 
C: Ressursbesparende samarbeid og koordinering 

• ‘Grønne næringstransporter’, prosjekt for utrulling av energistasjoner for 
næringstransport langs transportkorridorene i landsdelen.  

• Scandria Alliance – et samarbeid der et økende antall byer og regioner 
langs ScanMed korridoren samarbeider.  

• Observatørstatus i STRING for å være påkoblet informasjonsflyten mellom 
norske og utenlandske regioner på samferdselsområdet.  

• Utvikling av felles prosesser for å identifisere behov for samarbeid om 
tilbud innen høyere yrkesfaglig utdanning.  

• Forprosjekt for felles dynamisk og digitalt kunnskapsgrunnlag for høyere 
yrkesfaglig utdanning. 

• Informasjonskampanje om høyere yrkesfaglig utdanning for 
rådgivere/veiledere i ungdomsskole, vgo., karriereveiledere, NAV osv. 

• Utrede behovet for styrket samarbeid om landbruksutdanninger innen 
høyere yrkesfaglig utdanning. 

• Utrede mulighetene for samarbeid om høyere status i arbeidslivet for 
høyere yrkesfaglig utdanning. 

• Koordinere deltakelsen i BSSSC, inkl. oppfølging av styremedlemmer og 
ØstsamUngs deltakelse i ungdomsnettverket 

• Utføre rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet 
i tråd med retningslinjene fra KDD 

 
Gjennomføring 
Representantskapet har det overordnede ansvaret for gjennomføring av 
handlingsplanen, og behandler større politiske og prinsipielt viktige saker.  
 
De fagpolitiske utvalgene for samferdsel og næring og kompetanse har ansvar for 
å følge opp handlingsplanen på egne fagområder, og har autonomi til å ta opp 
saker på eget initiativ.  
 
Østlandssamarbeidets Europaforum bidrar til kunnskaps- og erfaringsutveksling 
om europapolitiske spørsmål og diskturer aktuelle europapolitiske spørsmål. 
 
Samarbeidet i de politiske organene er understøttet av administrative 
ledergrupper og faggrupper. 
 
ØstsamUng er et nettverk for fylkeskommunenes medvirkningsorgan for ungdom. 
Mellom samlingene i nettverket er det ØstsamUngs arbeidsutvalg som følger opp 
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arbeidet med ungdomsmedvirkning. Arbeider understøttes av en 
koordinatorgruppe. 
 
Østlandssamarbeidets sekretariat er et service- og samordningsorgan for 
politiske organ og administrative grupper.  
 
Fylkeskommunene er medlemmer av Osloregionens Europakontor (ORE). ORE er 
en ressurs for Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid og en 
samarbeidspartner ved eventuelle aktiviteter i Brussel. 
 
Kommunikasjon 
God kommunikasjon er viktig i gjennomføring av handlingsplanen. I 2023 vil 
sekretariatet har særlig fokus på: 

• Følge opp ny kommunikasjonsplan og forberede forslag til ny 
kommunikasjonsstrategi. 

• Implementering av ny nettside. 
• Videreutvikle den digitale innholdsproduksjonen med video, webinarer og 

podkast. 
 

Vedlegg 
Ingen vedlegg 
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Sak 18/22 Rammebudsjett 2023 

Forslag til innstilling 
1. Representantskapet tar det foreløpige rammebudsjettet for 2023 til 

orientering og legger til grunn at endelig budsjettvedtak gjøres på 
høstmøtet i representantskapet. 

2. Kontingentsatsene økes med 4,07% sammenlignet med 2022. 
Fordelingsnøkkelen som har vært brukt i 2020-2022 benyttes også i 2023. 
På bakgrunn av dette anmoder representantskapet om at det gjøres 
følgende avsetninger i fylkeskommunenes 2023-budsjett til kontingent for 
Østlandssamarbeidet sin virksomhet: 

a. Innlandet fylkeskommune: 1 380 000 

b. Oslo kommune: 690 000 

c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 380 000 

d. Viken fylkeskommune: 2 070 000 

 

Saksredegjørelse 
Bakgrunn 
For å kunne planlegge aktivitetene i 2023 legges det nå fram et rammebudsjett 
for behandling i representantskapet. Rammebudsjettet fastsetter de overordnede 
økonomiske rammene og kontingentfordelingen mellom fylkeskommunene. 
Rammevedtaket fra representantskapet formidles til fylkeskommunene, slik at 
man kan innarbeidet kontingenten i eget budsjettarbeid. 
 
Etter at representantskapet har fastsatt de økonomiske rammene, vil 
sekretariatet kunne videreføre budsjettarbeidet og de endelige aktivitetsplaner 
for 2023 utarbeides.  
 
Det endelige budsjettforslaget for 2023 vil bli lagt fram for behandling på 
november-møtet i representantskapet. 
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Hovedtall i budsjettet 
Rammebudsjett for 2023 er vist i tabellen nedenfor – med sammenlignbare 
regnskaps- og budsjettall for 2021 og 2022. Budsjettet for 2023 er satt opp med 
et merforbruk/underskudd på 230 000. Dette betyr at reservefondet, vil 
reduseres tilsvarende. 
 

 

Hovedposter 
Regnskap 

2021 

 
Budsjett 

2022 

 
Budsjett 

2023 
50602 Inntekter kommunale og 

fylkeskommunale 
-3 200 000 -5 304 000 -5 520 000 

50603 Andre inntekter 0 0 -300 000 

50604 Sekretariat 4 296 428 4 350 000 4 520 000 
50605 Kontaktutvalg og adm.utvalg 

(tidl. utvalg og grupper) 
46 521 75 000 75 000 

50606 Informasjon/kommunikasjon 208 606 150 000 175 000 
50607 Østlandsutstillingen 1 400 000 0 0 
50608 ØstsamUng 55 154 80 000 80 000 
50609 Samferdsel 151 196 214 000 550 000 
50610 Næring og kompetanse 22 206 250 000 250 000 
50611 Internasjonalt arbeid – 

generelt 
102 744 150 000 150 000 

50612 Interregprosjekter (Let’s 
communicate) 

-207 100 -140 000 
 

0 

50613 Interreg KMD 0 100 000 100 000 
51245  Felles strategiske 

innsatsområder  
0 75 000 150 000 

 Korreksjon (ikke-prosjektførte 
kostnader) 

- 508 601 0  

 Resultat/underskudd  -2 367 184 0 - 230 000 
 
 
Rammer for 2023-budsjettet 

Det legges til grunn at aktivitetsnivået i Østlandssamarbeidet i 2023 skal være på 
noenlunde samme nivå som det man hadde før koronaepidemien. Følgende 
overordnede rammer gjelder: 

• I en tid med økte kostnader og sterk inflasjon, vil også 
Østlandssamarbeidet bli berørt. Økte kostnader vil påvirke de aller fleste 
aktiviteter og selvsagt også kostnadene til drift av sekretariatet.  

• Samferdsel (P-nr.50609) videreføres som prioritert politikkområde 
Sammenlignet med 2022 økes budsjettet med 336 000. Dette skyldes først 
og fremst oppstart av prosjekt ‘grønne næringstransporter’. Det er i 
rammebudsjettet lagt inn 300 000 i inntekter. Dette er knyttet til 
klimasatsfinansieringen som er bevilget fra Miljødirektoratet.  

• Østlandssamarbeidet er med på en Interregsøknad knyttet til 
grensekryssende og grønne næringstransporter i Østersjøregionen. Dette er 
et samarbeid med andre byer og regioner langs ScanMed korridoren. 
Avklaring forventes i september 2022. Inntekter og kostander fra dette 
prosjektet er ikke arbeidet i rammebudsjettet. Dersom prosjektet blir 
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godkjent, vil endelig budsjettframlegg justeres/oppdateres før møtet i 
representantskapet november 2022. 

• Næring og kompetanse (P-nr. 50610) videreføres som prioritert 
politikkområde. Hovedfokus blir oppfølging av ny handlingsplan for 
samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning, samt videre arbeid med 
sirkulær økonomi.  

• Det europapolitiske arbeidet videreføres – med spesielt fokus på de to 
prioriterte politikkområdene samferdsel og næring/kompetanse. 
Østlandssamarbeidets rolle som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg 
Østersjøprogrammet er forlenget. Kostnadene som påløper i 2022 og 2023 
vil bli refundert etterskuddsvis i 2024 fra KDD. 

• ØstsamUng skal videreføres som felles ungdomsnettverk for 
fylkeskommunene på Østlandet. Deltakelse i europeiske nettverk for 
ungdom inngår her. 

• Klima, miljø og FNs bærekraftmål skal fortsatt være en integrert del av 
samarbeidet og skal understøtte arbeidet på de to prioriterte 
politikkområdene 

• Kostnader til felles strategiske innsatsområder (P-nr. 51245) er økt 
sammenlignet med 2022. Dette handler først og fremst om at 
Østlandssamarbeidet fra og med 2023 må betale 9 000 euro i kontingent 
for å delta i Scandria Alliance. (Forventet vedtak ifm. alliansens årsmøte i 
oktober 2022).  Posten skal også dekke kostnader knyttet til arbeidet med 
Oslofjorden (eksempelvis politiske møter og fagseminar) 

 

Kapasitetsbehov 
Østlandssamarbeidet har 4 faste fulltidsstillinger. 

• Sekretariatsleder  

• Senior rådgiver næring og kompetanse 

• Fagsjef Europa 

• Rådgiver kommunikasjon 

I tillegg legges det i 2023 opp til frikjøp av prosjektmedarbeider i 50% stilling fra 
Innlandet FK ifm. gjennomføringen av prosjekt ‘grønne næringstransporter’.  
 

Inntektene i budsjettet  

 Kontingenter fra fylkeskommunene (P.nr. 50602) 

Kontingentene i 2023 foreslås inflasjonsjustert med 4,07 % med samme fordeling 
mellom partene som i vedtatt budsjett for 2022. Dette tilsvarer en samlet økning 
på 216.000 kr. 

Dette innebærer innbetalinger i 2023 på totalt 5,52 mill. kroner med følgende 
fordeling (og økning sammenlignet med 2022): 

a. Innlandet fylkeskommune 1 380 000 (+ 54 000) 

b. Oslo kommune: 690 000 (+ 27 000) 

c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 380 000 (+ 54 000) 
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d. Viken fylkeskommune: 2 070 000 (+ 81 000) 

 
I og med at 2023 er siste året før ny fylkesinndeling innføres, legges det til grunn 
at fordelingsnøkkelen mellom fylkeskommunene videreføres uforandret i 2023. 
Det vil være naturlig å se nærmere på kontingentnivå og -fordeling ifm. 
budsjettarbeidet for 2024. 
 

 Andre inntekter (P.nr. 50603) 

Det er i budsjettet satt av 300 000 kr fra andre inntekter. Dette er knyttet til 
bevilgede klimasatsmidler for det 3-årige energistasjonsprosjektet, der 
hovedprosjektet starter opp i august 2022. 
 
Det presiseres at andre inntekter knyttet til utgående fakturering på de ulike 
politikkområdene, blir inntektsført på de underliggende politikkområdene. 
 

Utgifter i budsjettet 
Utgiftene i budsjettet vil bli nærmere spesifisert i budsjettforslaget som legges 
fram for behandling på møte i representantskapet i november 2022. 
 

Vedlegg 
Ingen vedlegg  
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Sak 19/22 Aktuelle saker 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Saksredegjørelse 
Det legges opp til at det kan gis korte orienteringer (3-5 minutter) fra 
fylkeskommunene om aktuelle saker som kan ha interesse utover egen 
fylkeskommune.  
 
Det settes også av tid slik at sekretariatet kan orientere om aktuelle saker som 
sekretariatet arbeider med. 

 

Vedlegg  
Ingen vedlegg 
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