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Møte i administrasjonsutvalget 
 
Tid:  Fredag 12. august 2022 kl. 10:00-11:00 
Sted:  Microsoft Teams 
Til stede:  

Tron Bamrud (Innlandet) - møteleder 
Bente Bjerknes (Viken)  

  Hans Petter Gravdahl (Oslo) 
Arve Semb Christophersen (Vestfold og Telemark) 

 

 
Andre: 
 

Fra sekretariatet: Jon Petter Arntzen og Anne Irene Sæternes 
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Sak 14/22 Godkjenning av protokoll 
 

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

Behandling 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen 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. 

 

Behandling 
 
Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen i saken og ser det som 
naturlig at Østlandssamarbeidet fra 1. januar 2024 administrativt tilknyttes  
Akershus fylkeskommune.  
 
Det ble fra Viken sin representant pekt på at man har hatt gode erfaringer 
med at sekretariatets organisatoriske innplassering er lagt til 
fylkesrådsleders kontor og avdelingen for utvikling og tverrfaglig 
samordning. Det kan være hensiktsmessig med en tilsvarende løsning etter 
1. januar 2024. 
 

Vedtatt 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. 
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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 
 

Behandling 
Det ble gitt uttrykk for at det har vært jobbet godt med denne saken i regi 
av Østlandssamarbeidet og at man har forventninger til at det regionale 
samarbeidet vil bli viktig for fylkeskommunene videre framover. 
 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget tar saken til orientering 
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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. 

 

Behandling 
Det ble under behandlingen av saken presisert at man i 2023 ikke bør legge 
fram for ambisiøse planer på grunn av den pågående delingsprosessen i 
Viken og Vestfold og Telemark. Det ble derfor uttrykt støtte for den 
fremlagte skissen med rammer for det videre arbeidet med 
handlingsplanen.  

 

Vedtatt 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. 
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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 

 

Behandling 
Sekretariatsleder orienterte om rammene for budsjettarbeidet for 2023. Det 
foreløpige budsjettet er satt opp med underskudd/merforbruk på 230.000 
kr som dekkes inn gjennom bruk av reservefond. For å finansiere planlagte 
aktiviteter og for å kompensere for en forventet lønns- og prisvekst inn mot 
2024 er det lagt opp til en økning i kontingentene for 2023 på 4,07%.  
 
Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen i saken. 

 

Vedtatt 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 
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Sak 19/22 Aktuelle saker 
 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
 

Behandling 
 
Det ble gitt korte orienteringer fra fylkeskommunene og sekretariatet om 
følgende aktuelle saker: 
 
 
Oslo kommune 

- Ser frem til å få flere naboer etter Vikens oppløsning 

- Videreføring av Fornebubanen sikret. 
- Kostnadsutviklingen for kommunen er krevende. Vannforsyning og 

infrastruktur er eksempel på områder med økende kostnader. 
- Kraft/energi gir utfordringer (både på kostnads- og inntektssiden) 
- Budsjettinnspurt i gang 

  
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

- Delingssaken går sin gang. Økonomidelen ved delingen blir krevende. 
Uavklarte rammer er utfordrende. 

- Kraft/energi (både inntektssiden og kostnadssiden berøres og kan få 
konsekvenser for budsjettarbeidet 

- Ny ledergruppe på plass (mindre ledergruppe enn tidligere) 
- Bypakke Grenland krevende, men man fikk landet saken på en grei 

måte. 
- Bypakke Tønsberg er i god fremdrift. 

 
Viken fylkeskommune 
 

- Delingsprosjektet: Prosjektplan vedtatt med 68 hovedaktiviteter og 
tilhørende delaktiviteter. Oppstart 1. september av hovedprosjekt. 

- Streiken i skolene kan gi utfordringer både når det gjelder drift, men 
også når det gjelder omstillingsarbeidet. 

- Delingsarbeidet tar kapasitet fra driftsoppgavene i fylkeskommunene. 
- Nøkkelpersonell har sluttet og det forventes at det fortsatt vil bli 

utfordringer ifm. innplasseringer av personell. 
- Fokus på arbeidsmiljø og ledelse 
- Politisk ambisjoner oppleves å være større enn hva man har 

administrativ kapasitet til å følge opp. 
- Det merkes at valgkampen er i gang. 
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- Geografiske utvalg er godt i gang med å forberede de nye fylkene. 
- Kostnadsøkningene merkes nå. 
- Sluttspurt for budsjettarbeidet pågår. 

 

Innlandet fylkeskommune 
- Delingsprosessen er et tilbakelagt stadium 

- Budsjettutfordringer (avveie mellom kortsiktige vs. langsiktige 
prioriteringer) 

- Dagens fylkesordfører tar ikke gjenvalg.  
- Stabil ledergruppe, men fylkeskommunen opplever sterk konkurranse 

om arbeidskraft 
- Innlandet og Oslo: felles eierskap kraftselskap. 

 
Sekretariatet 
Sekretariatet gav korte orienteringer om følgende saker 

- Arrangement torsdag 18. august under Arendalsuka om Miljøtilstanden 
i Oslofjorden 

- Godskonferanse på Kongsvinger 25. august der Østlandssamarbeidet 
bistår Innlandet fylkeskommune 

- Arrangement ifm. European Weeks and regions om ‘Urban nodes – 
knutepunkter for bærekraftig transport og regional utvikling. 
Samarbeid med Osloregionens Europakontor og andre regioner langs 
ScanMed korridoren. Byråd Hanna Markussen fra Oslo deltar. 

- Østlandssamarbeidet arrangerer 6. desember en godskonferanse 6. 
desember på Deichman i samarbeid med NHO og miljøstiftelsen 
ZERO. Fokus på grensekryssende gods. 

- Oppstart energistasjonsprosjekt med kick off. 28. september. Tilskudd 
på 1,5 mill. kroner fra Miljødirektoratet bidrar til delfinansiering av 
prosjektet. Samarbeid med Osloregionen i prosjektgjennomføringen. 

 
 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 


