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Saksframlegg SSaakkssnnrr..::  22002200//113377118899 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Utkast til protokoll fra 1. april 2022 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 1. april 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 1. april 2022 
 

 

Saksredegjørelse 
Protokoll fra møte i representantskapet 1. april 2022 legges nå fram for endelig godkjenning. 
Utkast til protokoll ble sendt ut til representantskapets medlemmer 7. april med frist 19. april 
for kommentarer og innspill.  
 
Det er ikke mottatt kommentarer til protokollutkastet. 
 
 
 

 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet representantskap 02.09.2022 13/22 

4



 

 

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 Næss 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. 
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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. 
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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. 
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Saksframlegg SSaakkssnnrr..::  22002211//4433663388 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Samarbeidsavtale om Østlandssamarbeidet 

 

Administrativt ansvar for Østlandssamarbeidet 

 

Administrasjonsutvalgets 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 
BBaakkggrruunnnn 
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. 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet representantskap 02.09.2022 14/22 
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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. 
 
TTiiddssppllaann 
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. 
 
FFoorrssllaagg  ttiill  nnyy  oorrggaanniisseerriinngg  aavv  ddeett  aaddmmiinniissttrraattiivvee  aannssvvaarreett  ffoorr  ØØssttllaannddssssaammaarrbbeeiiddeett 
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 
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innplassering i ny organisasjon og at innplasseringen kan følges opp i videre dialog mellom 
sekretariatet og fylkesadministrasjonen i Viken. 
 
AAddmmiinniissttrraassjjoonnssuuttvvaallggeettss  bbeehhaannddlliinngg  aavv  ssaakkeenn 
Følgende er protokollert fra møtet i administrasjonsutvalget 12. august: 
 
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. 
 
 
 

 

19



 
 

 

Avtale om Østlandssamarbeidet – interkommunalt politisk råd 
 

§ 1 Navn, deltakere og rettslig status 
Innlandet fylkeskommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Oslo 

kommune, heretter 'fylkeskommunene', etablerer med denne samarbeidsavtalen 

Østlandssamarbeidet – interkommunalt politisk råd, heretter 'Østlandssamarbeidet'. 

Etableringen av Østlandssamarbeidet som et interkommunalt politisk råd i henhold til LOV-2018-06-

22-83, Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), er en videreføring av samarbeidet 

mellom fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet, opprinnelig etablert som kontaktutvalget for 

fylkeskommunene på Østlandet 6. april 1993. 

Østlandssamarbeidet er ikke et eget rettssubjekt. Avtaler som gjelder Østlandssamarbeidet skal 

inngås av Viken fylkeskommune i Viken fylkeskommunes navn. Viken fylkeskommune har også 

arbeidsgiveransvar for sekretariatet jf. § 5, og arkiv-, regnskaps-, og revisjonsansvar for 

Østlandssamarbeidet, jf. §§ 6 og 9. 

Fylkeskommunene er likeverdige deltakere i Østlandssamarbeidet og har lik eierandel og 

ansvarsandel. Fordeling av kontingent mellom partene kan avvike fra eier- og ansvarsandel og 

fastsettes gjennom vedtak for det enkelte budsjettår. 

 

§ 2 Formål 
Østlandssamarbeidet er et politisk samarbeid som skal bidra til å utvikle Østlandet som en 

bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med en regional balansert utvikling i landsdelen. 

 

§ 3 Representantskapet 
Representantskapet er øverste organ i Østlandssamarbeidet. Hver fylkeskommune har to 

medlemmer i representantskapet: politisk leder (ordfører eller rådsleder) og en representant for den 

politiske opposisjonen. Hver fylkeskommune utpeker personlig varamedlem for sine medlemmer av 

representantskapet. Hvis en fylkeskommune med parlamentarisk styringsmodell kun ønsker å møte 

med medlemmer fra posisjonen i representantskapet vil de stå fritt til dette. 

Representantskapet velger selv leder og nestleder. 

Representantskapet forvalter Østlandssamarbeidet i henhold til denne samarbeidsavtalen og fører 

tilsyn med Østlandssamarbeidets daglige drift. 

Representantskapet er beslutningsdyktig hvis et flertall av medlemmene er til stede. Beslutninger 

fattes ved alminnelig flertall. 

Representantskapet kan etablere politiske og administrative utvalg og grupper til styringen av 

Østlandssamarbeidet og fastsette instruks for disse. Deltakelse i utvalg og grupper er frivillig for 

fylkeskommunene. 

 

20



 
 

 

§ 4 Myndighet og oppgaver 
Østlandssamarbeidet kan innenfor rammene av samarbeidsavtalens formål: 

a) Drøfte felles saker på tvers av fylkesgrensene, 

b) Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Østlandssamarbeidet, 

c) Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale 

interesser, 

d) Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles 

regionale interesser 

Deltakelse i Østlandssamarbeidets aktiviteter er frivillig for fylkeskommunene. 

Østlandssamarbeidet har ikke myndighet til å treffe enkeltvedtak, jf. kommuneloven § 18-1 annet 

ledd. 

 

§ 5 Sekretariat 
Østlandssamarbeidet har et fast sekretariat som står for daglig drift og er direkte underlagt 

representantskapet.  

Viken fylkeskommune har arbeidsgiveransvar for de ansatte i sekretariatet. Representantskapet 

utpeker en ansettelseskomité med et medlem fra hver fylkeskommune til å bistå Viken 

fylkeskommune ved ansettelse av sekretariatsleder.  

Fylkeskommunene skal samarbeide om å tilby de ansatte ved sekretariatet en passende stilling med 

hensiktsmessig geografisk arbeidssted dersom Østlandssamarbeidet oppløses eller det foretas 

nedbemanning. 

 

§ 6 Budsjett, årsberetning, regnskap og revisjon 
Representantskapet vedtar årsbudsjett og fastsetter deltakerkontingent til fylkeskommunene 

Representantskapet vedtar årsberetning og årsregnskap som deretter sendes til fylkeskommunene. 

Viken fylkeskommune er ansvarlig for Østlandssamarbeidets regnskap. 

Viken fylkesrevisjon foretar revisjon av Østlandssamarbeidet. 

 

§ 7 Endring av samarbeidsavtalen 
Alle endringer i samarbeidsavtalen vedtas av de øverste politiske organene i fylkeskommunene. 

 

§ 8 Uttreden 
Uttreden av Østlandssamarbeidet meldes skriftlig til representantskapet. Uttreden som er meldt 

skriftlig minst 9 måneder før et årsskifte, får virkning fra samme årsskifte. 

Ved uttreden frasier fylkeskommunene seg sin eierandel i Østlandssamarbeidet. 
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§ 9 Oppløsning 
Østlandssamarbeidet oppløses ved at de øverste politiske organene i fylkeskommunene fatter vedtak 

om oppløsning. 

Hvis Østlandssamarbeidet oppløses utpeker representantskapet en person fra hver fylkeskommune 

til et avviklingsstyre. Avviklingen gjennomføres i samsvar med lovbestemmelsene om aksjeselskaper 

så langt disse passer. 

Ved oppløsning har Viken fylkeskommune ansvar for oppbevaring av Østlandssamarbeidets arkiver. 
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Saksframlegg SSaakkssnnrr..::  22002200//113377113399 
 

 

 

 

 

Rammer for handlingsplan 2023 

 

Administrasjonsutvalgets 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, 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 
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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. 
 
AA::  FFeelllleess  sstteemmmmee  ii  iinntteerreesssseeppoolliittiikkkkeenn 

• 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. 
• Sekretariatet skal også overvåke andre aktuelle saker og prosesser, og følge opp i 

dialog med fylkeskommunene 
 
 
BB::  AArreennaa  ffoorr  llæærriinngg  oogg  eerrffaarriinnggssuuttvveekksslliinngg 

• 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. 
 
CC::  RReessssuurrssbbeessppaarreennddee  ssaammaarrbbeeiidd  oogg  kkoooorrddiinneerriinngg 

• ‘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.  
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• 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 

 
GGjjeennnnoommfføørriinngg 
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 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. 

 
AAddmmiinniissttrraassjjoonnssuuttvvaallggeettss  bbeehhaannddlliinngg  aavv  ssaakkeenn 
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Følgende er protokollert i forbindelse med administrasjonsutvalgets behandling av saken på 
møtet 12. august: 
 
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. 
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Rammebudsjett 2023 

 

Administrasjonsutvalgets 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 
BBaakkggrruunnnn 
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.  
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Det endelige budsjettforslaget for 2023 vil bli lagt fram for behandling på november-møtet i 
representantskapet. 
  
HHoovveeddttaallll  ii  bbuuddssjjeetttteett 
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. 
 

 
HHoovveeddppoosstteerr 

RReeggnnsskkaapp  
22002211 

 
BBuuddssjjeetttt  22002222 

 
BBuuddssjjeetttt  22002233 

5500660022 IInnnntteekktteerr  kkoommmmuunnaallee  oogg  
ffyyllkkeesskkoommmmuunnaallee 

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

5500660033 AAnnddrree  iinnnntteekktteerr 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  

 RReessuullttaatt//uunnddeerrsskkuudddd   --22  336677  118844 00 --  223300  000000 
 
RRaammmmeerr  ffoorr  22002233--bbuuddssjjeetttteett 
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 
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langs ScanMed korridoren. Avklaring forventes i september 2022. Inntekter og kostander fra 
dette prosjektet er ikke arbeidet i rammebudsjettet. Dersom prosjektet blir 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) 
 
KKaappaassiitteettssbbeehhoovv 
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’.  
 
IInnnntteekktteennee  ii  bbuuddssjjeetttteett   
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): 
 
• Innlandet fylkeskommune 1 380 000 (+ 54 000) 
• Oslo kommune: 690 000 (+ 27 000) 
• Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 380 000 (+ 54 000) 
• Viken fylkeskommune: 2 070 000 (+ 81 000) 
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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. 
 
UUttggiifftteerr  ii  bbuuddssjjeetttteett 
Utgiftene i budsjettet vil bli nærmere spesifisert i budsjettforslaget som legges fram for 
behandling på møte i representantskapet i november 2022. 
 
AAddmmiinniissttrraassjjoonnssuuttvvaallggeettss  bbeehhaannddlliinngg  aavv  ssaakkeenn 
Følgende er protokollert i forbindelse med administrasjonsutvalgets behandling av saken på 
møtet 12. august: 
 
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. 
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Vedlegg: 

1 Strategi for samarbeid om høyere yrkesfaglig utdanning på Østlandet 2022-2030 

2 Handlingsplan 2022-2023 

 

Høyere yrkesfaglig utdanning 2022-2030 – ny strategi og 
handlingsplan for landsdelssamarbeidet 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet 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. 
 
OOmm  ssttrraatteeggiieenn 
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. 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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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. 
 
 
OOmm  hhaannddlliinnggssppllaanneenn 
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: 
• Begynne arbeidet med å utvikle et felles system for å identifisere behov for samarbeid 

om tilbud. 
• Forprosjekt om felles digitalt og dynamisk kunnskapsgrunnlag. 
• Kartlegge eksisterende møteplasser og deres bruk for å identifisere behov som ikke 

fylles. 
• Utrede styrket samarbeid om landbruksutdanninger. 
• Utvikle informasjonskampanje for rådgivere/veiledere i ungdomsskole, videregående 

opplæring, karrieresentre, NAV m.fl. 
• Utrede samarbeid om høyere status for høyere yrkesfaglig utdanning i arbeidslivet. 
• Vurdere og kartlette muligheter for europeisk samarbeid og læring. 

 
 
BBuuddssjjeettttmmeessssiiggee  kkoonnsseekkvveennsseerr 
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. 
 
AAddmmiinniissttrraassjjoonnssuuttvvaallggeettss  bbeehhaannddlliinngg  aavv  ssaakkeenn 
Administrasjonsutvalget behandlet saken på møte 12. august. 
 
Det ble her 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. 
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Saksframlegg SSaakkssnnrr..::  22002222//4477449944 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Proposal_ScandriaAlliance_governance_model 

 

Scandria Alliance 

 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet tar informasjonen om Scandria Alliance til orientering.  
2. Representantskapet støtter de foreslåtte endringsforslagene som skal behandles 

på årsmøtet høsten 2022. 
3. Som nestleder i Scandria Alliance foreslås ………… som kandidat fra 

Østlandssamarbeidet. 
 

 

Saksredegjørelse 
BBaakkggrruunnnn 
Østlandssamarbeidet har siden 2019 representert fylkene på Østlandet i Scandria Alliance. 
Alliansen er en samarbeidsarena for byer og regioner langs ScanMed korridoren og formålet 
er formulert slik: 
 
The Scandria®Alliance provides an arena for cities and regions to collaborate on climate-smart 
multimodal transport connectivity at the interface to sustainable regional development 
between Scandinavia and the Adriatic Sea. 
 
Nye regioner og byer har blitt medlemmer de siste årene og per dags dato har alliansen 9 
faste medlemmer og 5 assosierte medlemmer. Det forventes at medlemstallet vil øke de 
neste årene. 
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Fylkesråd Annette L. Raakil i Viken fylkeskommune representerer fylkene i de politiske 
møtene i alliansen.  
 
Sekretariatet koordinerer fylkeskommunenes administrative deltagelse i alliansens 
administrative/faglige arbeidsgrupper, med støtte fra administrasjonen i fylkeskommunen når 
dette er nødvendig. 
 
ÅÅrrssmmøøttee  22002222 
På årsmøtet, som skal avholdes i Potsdam i Tyskland fredag 7. oktober, vil det bli lagt fram 
forslag til noen justeringer i styringen/organiseringen av alliansen. Det vises i denne 
sammenheng til vedlagt dokument fra sekretariatet i Berlin/Brandenburg.  
 
Endringene handler blant annet om at man ser det som ønskelig at man har et permanent 
sekretariat. Dette vil sikre bedre kontinuitet i det operative arbeidet i alliansen. 
Berlin/Brandenburg er villig til å påta seg en slik rolle.  
 
Videre foreslås det at politisk ledelse skal utvides med inntil to nestledere. Dette gjøres for å 
styrke alliansens politiske tyngde og for å øke gjennomslagskraften i det interessepolitiske 
arbeidet.  
 
For å dekke en del av basiskostnadene, foreslås det at man innfører en medlemsavgift med 
virkning fra 2023. For Østlandssamarbeidet vil dette utgjøre 9.000 € pr år.  
 
SSeekkrreettaarriiaatteettss  vvuurrddeerriinnggeerr 
Med nye regioner og byer som medlemmer har alliansen klart styrket seg det siste året. Det 
er sekretariatets vurdering at deltakelse i alliansen gir fylkeskommunene på Østlandet svært 
gode muligheter til å få gjennomslag i viktige saker inn mot kommisjonen. Samarbeid og 
erfaringsutveksling med andre byer og regioner langs den viktige transportkorridoren mot 
København og videre mot Hamburg og Berlin er også av stor betydning.  
 
Østlandssamarbeidet har hatt en aktiv rolle i videreutviklingen av alliansen de siste årene. 
Representantskapet bør derfor drøfte om det nå kan være aktuelt for Østlandssamarbeidet å 
fremme forslag til en kandidat enten som leder eller nestleder i alliansen. En slik interesse fra 
norsk side vil bli sett positivt på fra de andre medlemmene i alliansen. 
 
Sett fra sekretariatets ståsted vil det nok være mest naturlig at alliansens politiske lederskap 
forblir i Berlin/Brandenburg de neste årene i og med at alliansen fortsatt er under 
oppbygning.  
 
Det kan derimot være aktuelt å vurdere om man fra norsk side skal fremme forslag på en 
nestlederkandidat.  
 
Dersom en kandidat fra Østlandssamarbeidet blir valgt på årsmøtet i alliansen, så vil det være 
naturlig at den aktuelle fylkeskommune setter av noe administrativ kapasitet for å bistå den 
aktuelle politikeren i forkant av politiske møter og eventuelt i forbindelse med andre 
representasjonsoppdrag. 
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Proposal for a future governance model of the 
Scandria®Alliance 

Background and purpose of this paper 
During the General Assembly in November 2021, the current chairperson, Minister Guido 

Beermann, offered to the members to prolong the chairmanship of the Scandria®Alliance by the 

Capital Region Berlin-Brandenburg by another year until the end of 2022. At the same time, he 

suggested to set up a task force to elaborate on a revised mechanism to govern the 

Scandria®Alliance to enable smooth procedures regarding chairmanship and share of 

responsibilities among members by the end of 2022. This task force was set up in January 

2022. It developed proposals for a mid-term governance model based on an analysis of 

different similar initiatives. These proposals were further discussed with all members of the 

Scandria®Alliance in an internal workshop in Venice, Italy on 19 May 2022 or in subsequent 

bilateral web meetings. 

This paper summarises the conclusions from these discussions and spells out a proposal for a 

future governance model from the perspective of the current chair organisation. It shall serve as 

a basis for preparing subsequent recommendations by the Steering Committee and decisions 

by the General Assembly in autumn 2022. 

The suggested future governance model shall set a solid and future-oriented foundation for 

the further development and growth of the Scandria®Alliance. The current chair 

organisation suggests the amendments laid down in this paper in order to contribute to the 

following joint objectives and ambitions of the Alliance: 

 to act as a joint voice of cities and regions along the Scandria®Corridor on 

questions of common interest in the field of climate-smart multimodal transport 

connectivity at the interface to sustainable regional development, in particular on the 

European level, 

 to act as a platform for dialogue and exchange between experts, projects and 

initiatives engaged in advancing climate-smart multimodal transport solutions along the 

Scandria®Corridor, 

 and to further increase the visibility of the Scandria®Alliance among policy makers, 

other related (macro)regional networks and initiatives, potential new member cities and 

regions as well as experts and practitioners in relevant fields. 

Electing chairs and establishing a permanent Secretariat 
Background: The biannual rotation principle as currently fixed in the interregional agreement 

on the Scandria®Alliance has proven to be difficult to realise. The fact that the Secretariat shall 

be coupled to the chairmanship according to our current agreement has been identified as a 

main obstacle for realising the rotation principle in practice. 

Suggested changes:  

1. The principle of a rotating chairmanship every two years shall be replaced by the election 

of a chair person for a period of two years by the General Assembly. This way, the 
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rotation of chairmanship after two years remains possible, but will not be mandatory 

anymore. 

2. To achieve a higher visibility of the Scandria®Alliance along the entire corridor and to 

increase the commitment and involvement of several members, new functions of up to 

two vice chairpersons shall be introduced. The vice chairperson(s) shall be elected for a 

period of two years, as well. They shall have a strong and visible role. In particular, he or 

she is expected to represent the Alliance and its positions towards third parties at 

European, macroregional, national and regional levels. Depending on the vice chairperson’s 

own priorities and interests, he or she may also agree with the chairperson to take 

responsibility for specific tasks associated to the further strategic development of the 

Alliance or its thematic focus areas. 

3. To ensure continuity, it is suggested to establish a permanent Secretariat. The Joint 

Spatial Planning Department Berlin-Brandenburg, which currently hosts the Secretariat, 

offers to continue hosting the Secretariat and providing the Head of Secretariat, even if the 

new chairperson should be a representative of another member. In case the chairperson 

represents another organisation than the organisation hosting the Secretariat, the chairing 

organisation shall appoint a contact person that is closely collaborating with the Secretariat. 

Sharing joint coordination, management and communication costs 
Background: The suggested changes regarding the chairmanship and Secretariat means a 

shift of philosophy. Instead of each member providing the Secretariat and covering all related 

costs for a number of years according to the rotation principle, the changes will most probably 

result in one member providing a permanent Secretariat for a longer period of time. This 

requires to share the costs for joint coordination, management and communication functions 

provided by the Secretariat. 

Suggested changes: 

1. All members should contribute to financing the basic coordination, management and 

communication functions provided by the Secretariat. 

2. The suggested yearly contribution for full members is 9,000 €. 

3. The suggested yearly contribution for associated members is 500 € or an equivalent in-kind 

contribution that needs to be agreed by the full members by fixing it in the yearly working 

programmes for the Alliance. Examples for possible in-kind contributions are (non-

exhaustive list): 

o setting up and coordinating thematic task forces,  

o organising meetings of the Alliance’s bodies and/or expert workshops and 

conferences,  

o organising study trips,  

o contributing to the Alliance’s external communication (e.g. conceptualising and 

developing new communication formats / campaigns), 

o providing expertise on issues of common interest (e.g. with regards to policy 

recommendations, analysis of relevant corridor developments). 

4. The yearly contributions should be paid to the member providing the Secretariat. 

With the current number of members, the yearly contributions suggested above will not be 

sufficient to cover the actual full costs of the Secretariat which are estimated to amount to 

approx. 150,000 € for 2022. This is why three important priorities for the coming years will be 
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 to strategically enlarge the membership of the Scandria®Alliance, 

 to increase the flexibility of working bodies to reduce the coordination costs, 

 to strengthen members’ own initiatives in order to maintain and increase the level of 

ambition for our joint activities. 

Increasing the flexibility of working bodies 
Background: During the internal discussions, members have identified possibilities to reduce 

the administrative burden and the level of formalisation of our cooperation. In light of an 

envisaged further growth of our Alliance, new formats and methods might need to be found to 

ensure internal communication flows and coordination. 

Suggested changes: 

1. The frequency of Coordination Group meetings shall be slightly reduced, from the 

current 6-8 meetings a year to 4-6 meetings a year. 

2. Instead of letting the Steering Committee adopt suggestions put forward by the 

Coordination Group, each member shall be responsible for seeking the endorsement of its 

management by means of its regular internal procedures. The two yearly meetings of the 

Steering Committee can be skipped this way. Senior representatives of member 

institutions can instead be invited to join specific meetings of the coordination group on a 

more flexible basis, whenever this seems necessary (e.g. when preparing the General 

Assemblies). 

3. In a growing membership and with a suggested lower frequency of coordination group 

meetings, new written, electronic means for information sharing, such as internal 

newsletters, might need to be developed to ensure best possible internal information flows. 

Strategically enlarging the membership of the Alliance 
With the accession of three new full members in 2021 and 2022, the Scandria®Alliance has 

been able to significantly widen its geographic scope along the Corridor. With five associated 

members joining in 2021, the Alliance has also gained significant expertise and access to large 

and well-established professional networks. However, in order to live up to our ambition to act 

as the voice of cities and regions along the entire Scandria®Corridor, further growth and 

additional members are needed. 

It is therefore suggested to attract  

 further cities and regions as full members – with a specific focus on Corridor regions and 

countries that are not yet represented in our cooperation (e.g. cities and regions from 

Denmark, Southern Germany, Austria), 

 further stakeholders, such as infrastructure managers, chambers of commerce or 

transport and logistics competence centres, as associated members – with a specific 

focus on cities and regions that are already represented in the Alliance as full members. 

All members shall be committed to attracting new members to our network. This will not only 

help to consolidate the joint financing of coordination, management and communication costs, 

but above all strengthen the content-related activities and political leverage of our network. The 
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Secretariat will provide materials to all members that can be used for such activities (e.g. one-

pager spelling out the benefits of and expected contributions to the Alliance). 

Suggested changes:  

1. A new observer status for membership candidates shall be introduced. Observers shall 

be invited to follow the Alliance’s meetings and activities for a period of up to 12 months, 

without having a formal membership status and vote in the Alliance’s bodies. After 12 

months, observers need to decide whether they would like to apply for regular full or 

associated membership, depending on their respective status. 

 

Strengthening members’ own initiatives 
In order to maintain and increase the level of ambition for our joint activities even in times in of 

scarce financial resources for the joint coordination, management and communication activities, 

voluntary initiatives by individual members will be needed more than ever during the coming 

years. To name a few examples, these can take the form of one-off thematic events, workshops 

or study trips, publications, position papers or project developments performed, coordinated and 

financed by individual members for the benefit of the entire Alliance. 

The Secretariat will be glad to support and discuss any such ideas with members! 

Further process and next steps 
The next steps and milestones on the way towards a decision about the future governance 

model by the General Assembly include: 

 9 June 2022: meeting of the Coordination Group for further discussions about the 

proposal on working level, 

 Mid June 2022: sending out this paper on behalf of the current chair by the 

Secretariat,  

 Mid June to August 2022: time frame for internal discussions and decisions within 

each members institution and further consultations with the Secretariat if needed, 

 30 August 2022: deadline for final feedback and nominations of candidates for election 

of chairperson and vice chairperson(s), 

 Early September 2022 (date tbd): Steering Committee meeting to prepare decisions 

during General Assembly, 

 7 October 2022: General Assembly in Potsdam to take decisions. 

 1 January 2023: Scandria®Alliance new governance model in force.  
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Høstmøte i representantskapet 

 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet tar informasjonen til orientering 
2. Følgende innspill fra representantskapet tas med i det videre planleggingsarbeidet: 

a. … 
b. … 
c. … 

 

 

Saksredegjørelse 
Representantskapet har i sin møteplan for 2022 lagt opp til at høstmøtet skal gjennomføres 
som en fysisk samling fra torsdag (ettermiddag) 3. november og fram til lunsj fredag 4. 
november.  
 
Etter dialog med representantskapets leder foreslås det at høstsamlingen denne gangen 
legges til Østfold – og nærmere bestemt Fredrikstad. Det er reservert hotell til de aktuelle 
dagene. 
 
TTeennttaattiivvtt  iinnnnhhoolldd  ttoorrssddaagg::   
- 1 t - Møte med ØstsamUng 
- 1 t - Invitere ordfører og lokal næringslivsleder til å orientere 
- 1 t - Behandling av sakskart  
- Kulturinnslag og middag på kvelden 
 
AAkkttuueellllee  tteemmaa  ffrreeddaagg:: 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet representantskap 02.09.2022 19/22 
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På fredag kan flere tema være aktuelle å se nærmere på og det er nå ønskelig med 
innspill/synspunkter fra representantskapet som grunnlag for videre planlegging. Nedenfor er 
tre ulike tema skissert, men også andre tema kan selvsagt være aktuelle. 
 
Alt 1: Landsdelssamarbeidet etter 2024 
Konsekvensene for det politiske og administrative samarbeidet i landsdelen når 4 
fylkeskommuner blir til 7 fra 1. januar 2024. 

• Hvordan ta vare på fagmiljøene i fylkeskommunene etter oppdelingen? 
• Hvordan bidra til å styrke fylkeskommunene sin rolle og posisjon? 
• Tidslinja fram til 1. januar 2024 

 
Interne forberedelser fra fylkeskommunene? 
Eksterne bidragsytere? 
 
 
Alt. 2: Oslofjorden 
For å følge opp saken/initiativet om Oslofjorden kan et mulig hovedtema for samlingen være 
landbruk og miljø. Det er flere mulige (supplerende, ikke motstridende) vinklinger: 

• Arbeidet med å hindre avrenning fra landbruk til vassdrag og Oslofjorden: Hva 
ligger inne i tiltaksplanen for Oslofjorden og de regionale vannforvaltningsplanene, 
hva er status i arbeidet (og hvorfor er det viktig med tiltak i hele nedbørsfeltet)? 
Her kan vi bl.a. få høre om hvordan statsforvalteren i Oslo og Viken arbeider med 
miljøkrav gjennom forskrift (og om det vil stilles miljøkrav i flere områder). Kan 
også være interessant å få høre hva som egentlig ligger i årets jordbruksoppgjør 
når det kommer til miljøarbeid og konsekvenser for landsdelen. 

• Hvordan håndtere mulige målkonflikter mellom ønske om selvforsyning, økt 
matproduksjon og mer miljøvennlig matproduksjon?  

• Hva skjer med overføring av RMP/SMIL fra statsforvalteren til fylkeskommunene 
(jf. Hurdalsplattformen)? 

 
Dersom Oslofjorden og landbruk blir tema, så vil det være aktuelt å koble inn bøndenes 
organisasjoner. I tillegg til at det kan være relevant å gjennomføre det faglige programmet 
som et arrangement som også er åpent for kommunepolitikere, siden kommunene har en 
rolle på landbruksområdet i arbeidet med Oslofjorden. 
 
Interne forberedelser fra fylkeskommunene? 
Eksterne bidragsytere? 
 
Alt 3: Nasjonal Transportplan 2025-2036 
 
Aktuelle vinklinger: 

• InterCity (Østfoldbanen som case) 
• NTP som verktøy for klimagassreduksjoner? 
• Grensekryssende korridorer – ikke en del av NTP-prosessen? 
• Tidslinja for NTP-prosessen 

 
Interne forberedelser fra fylkeskommunene? 
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Eksterne bidragsytere? 
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