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Protokoll fra møte i representantskapet 
Tid:   Fredag 2. september 2022 kl. 09:00-09:45 
Sted:   Teams 
 

Til stede: 

Representantskapet  

• Innlandet: leder Even Aleksander Hagen og Hanne Alstrup Velure 
• Viken: Siv Henriette Jacobsen 
• Oslo: Julie Ness 
• Vestfold og Telemark: Terje Riis-Johansen og Gunn Marit Helgesen 

 
Fra administrasjonen: Bjarne Haslund (Oslo), Bente Bjerknes, Lasse Narjord Thue 
og Gerd-Mette Vatne Drabløs (Viken), Arve Semb Christophersen og Gunnar Berg 
Treidene (Vestfold og Telemark) 

Fra sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes, Morten Stemre og 
Kristian Singh-Nergård 
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13/22 Godkjenning av protokoll fra møte 1. april 2022 

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

Behandling 
Navn på representant Ness korrigeres. Representantskapet sluttet seg til 
innstillingen.  
 

Vedtak 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 1. april 2022. 
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Sak 14/22 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. 

 

Behandling 
Sekretariatsleder orienterte om bakgrunnen for saken og begrunnelsen for at det 
administrative ansvaret for Østlandssamarbeidet bør legges til Akershus 
fylkeskommune fra 1. januar 2024.   
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 
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 15/22 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. 

 
 

Behandling 
Sekretariatsleder orienterte om bakgrunnen for saken og at forslag til endelig 
handlingsplanen for 2023 legges fram for behandling på representantskapets 
høstmøte. 
 
Følgende innspill ble gitt i møtet:  

- Presisering fra Oslo kommune sin representant om at samferdsel og 
næring/kompetanse er de høyest prioriterte politikkområdene til 
Østlandssamarbeidet 

- I endelig planforslag bør samarbeidet mellom Osloregionen og 
Østlandssamarbeidet på enkeltstående prosjektområder synliggjøres. 

 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 
 

Vedtak 

 
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 16/22 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 

 

Behandling 

Sekretariatsleder gav en kort orientering om arbeidet med budsjettet for 2023 og 
det ble presisert at endelig budsjettforslag vil bli lagt fram for behandling på 
høstmøtet i representantskapet. 
 
Representantskapet signaliserte at man på neste møte bør vurdere å sette ned 
en politisk gruppe som kan få i oppgave å se nærmere på den nye 
kontingentfordelingen som skal brukes fra og med 2024 når 
landsdelssamarbeidet utvides fra 4 til 7 medlemmer. 
 
 
 
Vedtak 

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 17/22 Høyere yrkesfaglig utdanning 2022-2030 – ny strategi og 

handlingsplan for landsdelssamarbeidet 

 

Sekretariatets innstilling 

Representantskapet tar saken til orientering 

 

Behandling 

Det ble gitt en kort orientering om arbeidet med felles strategi og handlingsplan 
for høyere yrkesfaglig utdanning i landsdelen. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen i saken. 
 
 
Vedtak 
Representantskapet tar saken til orientering 
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Sak 18/22 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. 
 

Behandling 

Sekretariatsleder gav en kort orientering om Scandria Alliance og 
endringsforslagene som skal drøftes på årsmøtet i alliansen 7. oktober. 

Fylkesråd Annette L. Raakil i Viken fylkeskommune representerer fylkene i de 
politiske møtene i alliansen. Representantskapet ser det som naturlig at Raakil 
fremmes som Østlandssamarbeidet sin kandidat (nestleder) i forbindelse med 
årsmøtet. 

Representantskapet sluttet seg til innstillingen i saken. 

 
Vedtak  

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 Annette L. Raakil som kandidat 

fra Østlandssamarbeidet. 
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Sak 19/22 Høstmøtet i representantskapet 

 

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

planleggingsarbeidet: 
a. …  
b. … 
c. … 

Behandling 

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.  

Representantskapet er positiv til at møtet gjennomføres i Fredrikstad - og denne 
gangen med særlig fokus på Nasjonal Transportplan 2025-36 og InterCity. Det er 
ønskelig med politisk deltagelse fra samferdselsdepartementet. 

Tidslinjen for det videre arbeidet med å utvide Østlandssamarbeidet fra 4 til 7 
medlemmer 1. januar 2024 skal også drøftes på møtet i egen sak på sakskartet. 

Med de innspillene som framkom i møtet, sluttet representantskapet seg til 
innstillingen. 
 

Vedtak 
 

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

planleggingsarbeidet: 
a. Høstmøtet gjennomføres i Fredrikstad 
b. Hovedtemaet på møtet blir InterCity og NTP 2025-36 
 

 
 


