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Tilknytning til Europa - medlemsskap i Osloregionens Europakontor  

 

Vedlegg: 

Osloregionens Europakontor – presentasjon 
Osloregionens nettside  HTTP://OSLOREGION.ORG/OM-OSLOREGIONENS-EUROPAKONTOR/  
 

Rådmannens innstilling: 

1. Oppegård kommune søker om medlemskap i Osloregionens Europakontor med virkning fra 
1. januar 2019. 

2. Årskontingenten søkes innarbeidet i handlingsprogrammet 2019 – 2022. 
 

 

Saksutredning: 

Sammendrag  

En tettere tilknytning til Europa kan bidra til at Oppegård kommune, og om kort tid Nordre Follo 
kommune, får tilgang til internasjonale erfaringer, ideer og midler. Oppegård kan bidra til dette 
fellesskapet ved å dele våre ideer og erfaringer om utvikling av lokalsamfunn. Ved å søke 
medlemskap i Osloregionens Europakontor med virkning fra 1.1.2019, vil Oppegård kommune hente 
erfaringer som kan tas med inn i Nordre Follo.  
 

Bakgrunn for saken og eventuelle partsinteresser 

EØS-avtalen gir rom for at norske kommuner kan ha et aktivt forhold til utviklingen i Europa. 
Utfordringene for Europas regioner har mange paralleller til det som gjelder for regionene i Norge. 
 
Om Osloregionens Europakontor 
Osloregionens Europakontor er en medlemsorganisasjon som ble stiftet 1. januar 2004. 
Organisasjonen åpnet kontor i Brussel samme år. Årsmøtet er organisasjonen styrende organ.  
 
Organisasjonen har 21 medlemmer på Østlandet: 
• 7 fylkeskommuner: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold 
• 12 kommuner: Oslo, Bærum, Drammen, Kongsberg, Tinn, Flesberg, Skedsmo, Hamar, Ringsaker, 
Stange, Løten, Lillehammer, 

http://osloregion.org/om-osloregionens-europakontor/


• 2 FoU-institusjoner: Høgskolen i Sørøst-Norge og OsloMet. 
 
Osloregionens Europakontor - visjon og formål 
Organisasjonen sier følgende om visjon og formål: 
 
Visjon:  
Osloregionens Europakontor gjør det enklere å bruke den europeiske arena for å løse felles 
samfunnsutfordringer. 
 
Formål:  
Legge til rette for god samfunnsutvikling ved å koble medlemmene til europeiske prosesser som fører 
til innovasjon og verdiskaping i regionen. 
 
Innsatsområder: 
• Det grønne skiftet og inkluderende samfunn 
• Forskning, innovasjon, digitalisering og by– og regionalutvikling er forutsetninger for god 
samfunnsutvikling 
 
Europakontoret ønsker å bidra til å knytte Osloregionen nærmere Europa, skape og utløse nye 
muligheter for innovasjon, regional utvikling og verdiskapning hos medlemmene, og styrke 
medlemmene i europeiske prosesser.  Dette vil de gjøre gjennom kunnskapsutvikling, deltakelse i 
nettverk og partnerskap på europeisk nivå, og ved å profilere Osloregionen i aktuelle miljøer. 
 
Kontoret kan: 
x Bistå med henvendelser til EUs organer 
x Etablere kontakt med andre regionkontorer og organisasjoner generelt 
x Bistå i forbindelse med søknader til programmer/prosjekter innenfor EU/EØS 
x Innhente og videreformidle informasjon til medlemmene som er av interesse for offentlige 

myndigheter, næringsliv, utdannings- og forskningsinstitusjoner, deltakende fylkeskommuner og 
kommuner 

x Bruke Brusselmiljøet til å synliggjøre Osloregionen og Østlandsfylkene som 
interessante samarbeidspartnere. 

 
Osloregionens Europakontor tar utgangspunkt i medlemmenes behov og utarbeider konkrete 
handlingsplaner sammen med medlemmene.  
 
 
På sikt kan medlemskap i Osloregionens Europakonto gi kommunen: 
x Mulighet til å dra nytte av andres kompetanse og erfaringer til fordel for vår egen 

tjenesteleveranse, utvikling og kompetanse 
x Mulighet til å utvikle partnerskap og inngå direkte samarbeid med sammenlignbare kommuner 

og regioner i andre land  
x Anledning til å gjøre Oppegårds politikkutvikling, prosjekter, kompetanse og aktiviteter synlig slik 

at Oppegård kan bli attraktiv som partner for andre 
x Profilering av egen kommune og regionen vi tilhører på en nasjonal og internasjonal arena  
x Mulighet til å søke om midler til utvikling av tjenester og kompetanse fra de ulike EU-

programmene som Norge har full tilgang til å delta i 
x Anledning til å bidra til politikkutvikling på den europeiske arena 
x Førstehåndskunnskap om EUs politikk og kommende lover og reguleringer 



 
Søknad om medlemskap 
Osloregionens Europakontor er etablert som en forening. Den styres av folkevalgte representanter 
fra medlemmene og ledes av en egen administrasjon med kontor i Brussel og i Oslo. Styreleder p.t. 
er Anette Solli, fylkesordfører i Akershus.  
 
Årlig kontingent betales ut fra folketall. Oppegård kommunes medlemskontingent vil være om lag kr 
105.000. For Nordre Follo vil den med dagens satser være om lag kr 225 000. 
 
Det er årsmøtet som opptar medlemmer til foreningen. Dette avholdes 1.6.18 i Brussel. For at 
Oppegård kommunen skal kunne bli medlem fra 1. januar 2019, må søknad om medlemskap 
foreligge i god tid før dette. Søknaden behandles først av styret.  

 
Hjemmelsgrunnlag  

Ikke aktuelt. 

 

Konsekvenser 

o Økonomiske og administrative konsekvenser 

Medlemskapet vil koste om lag kr 105 000 for 2019 og reguleres årlig. Dersom Nordre Follo velger å 
søke medlemskap fra 2020 vil kontingenten være om lag kr 225 000. I tillegg kommer utgifter til 
deltakelse på eventuelle møter og arrangementer. For at medlemskapet skal gi nytte og merverdi 
må det settes av administrative ressurser til å øke kompetansen og gjennomføre prosjekter som kan 
bidra til utvikling i Oppegård og evt. senere Nordre Follo dersom medlemskap videreføres.  

o Konsekvenser for folkehelse 

Ikke aktuelt. 

o Konsekvenser for miljø 

Ikke aktuelt. 

o Konsekvenser for barn og unge 

Ikke aktuelt. 

 

Vurderinger, alternativer og begrunnelser 

Medlemskap i Osloregionens Europakontor fra 1. januar 2019 kan bidra til spennende læring. For at 
medlemskapet skal få praktisk betydning, må Oppegård kommune selv ha behov for samarbeid. 
Kommunen må arbeide aktivt for å knytte kontakter og investere i å bygge partnerskap. Rådmannen 
mener det er viktig å involvere Ski kommune i dette arbeidet.  
 
Rådmannen ser at det blir utfordrende å prioritere ressurser til å nyttiggjøre seg medlemskapet 
parallelt med etableringen av Nordre Follo. Oppegård kommune får derfor ikke utnyttet 
medlemskapet fullt ut før etter at Nordre Follo er etablert. Forutsatt at nytt kommunestyre ønsker 
det, kan medlemskapet videreføres gjennom Nordre Follo om bare drøye 1,5 år. 
 



Rådmannen vil peke på at det kan være et alternativ å vente med søknad om medlemskap til etter 
2020, slik at aktivitetene og kompetansehevingen kan tilpasses mål og behov for Nordre Follo i årene 
framover.   

 
Utvikling av partnerskap og direkte samarbeid med sammenlignbare kommuner og regioner i andre 
land kan eventuelt være et alternativ til dagens ordning med vennskapskommuner. På denne måten 
kan medlemskontingent på sikt dekkes innenfor dagens budsjettmidler avsatt til dette.  
 

Anbefaling 

Rådmannen anbefaler at det søkes medlemskap i Osloregionens Europakontor med virkning fra 1. 
januar 2019. På grunn av høyt press på interne ressurser fram mot 2020, bør målet med 
medlemskapet for 2019 være å observere og orientere seg om mulighetene et medlemskap 
eventuelt kan gi for Nordre Follo.  
 

 

Lars Henrik Bøhler 

rådmann 
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