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Orientering om Østlandssamarbeidet
Kommunedirektørens forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

SAKEN I KORTE TREKK
Ingress
Saken redegjør i korte trekk for organisering av og prioriterte arbeidsoppgaver for
Østlandssamarbeidet som etterspurt i møte i Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum 16.
november 2020.
Tidligere behandling
Ingen tidligere behandling.
Redegjørelse
Østlandssamarbeidets formål
Østlandssamarbeids formål er å være et politisk samarbeid som skal bidra til å utvikle Østlandet
som en bærekraftig og konkurransedyktig region i Europa med regionalt balansert utvikling i
landsdelen. Østlandssamarbeidets medlemmer er Innlandet fylkeskommune, Vestfold og
Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Oslo kommune.
Østlandssamarbeidets organisering
Østlandssamarbeidet er organisert som et interkommunalt politisk råd i henhold til
kommuneloven. Det er en videreføring av samarbeidet mellom fylkeskommunene som
opprinnelig ble etablert som kontaktutvalget for fylkeskommunene på Østlandet den 6. april
1993.
Østlandssamarbeidets øverste organ er representantskapet. Medlemmene har to medlemmer
hver: politisk leder (ordfører eller rådsleder) og en representant for den politiske opposisjonen.
Representantskapet velges selv leder og nestleder. For tiden er dette henholdsvis Even
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Aleksander Hagen, fylkesordfører Innlandet fylkeskommune (AP), og Terje Riis-Johansen,
fylkesordfører Vestfold og Telemark fylkeskommune (SP).
Utover representantskapet har Østlandssamarbeidet i dag:
-

Fagpolitisk utvalg for samferdsel
Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse
Østlandssamarbeidets Europaforum

Østlandssamarbeidet har også et eget ungdomsnettverk, Østsamung. Dette er en arena for å
samle representanter fra de ulike ungdommens fylkesråd/ting for å dele erfaring, samt diskutere
felles utfordringer og løsninger. Det gjennomføres minst to årlige samlinger i Østsamung. I tillegg
til å være en arena for erfaringsutveksling, faglig opplæring og diskusjon, skal samlingen også
oppdatere om status og relevante aktiviteter og hendelser i de internasjonale nettverkene
Assembly og European Regions (AER), Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) og
Nordsjøkommisjonen (NSC).
Videre består Østlandssamarbeidet av et administrasjonsutvalg hvor medlemmene har én
representant hver. Dette er enten fylkeskommunens øverste administrative leder eller en
stedfortreder. Administrasjonsutvalget samordner den administrative behandlingen av saker og
sikrer administrativ forankring og ressursallokering hos fylkeskommunene.
Administrasjonsutvalgets medlemmer har møte- og talerett i representantskapets møter.
Fylkeskommunenes administrasjon er også representert i «Kulturgruppa for
Østlandsamarbeidet». Kulturgruppa har som oppgave å følge Østlandsutstillingen og
samarbeidsprosjekter på kulturområdet med Østlandssamarbeidets samarbeidspart i Tyskland,
delstaten Schleswig-Holstein.
Østlandssamarbeidets daglige drift gjennomføres av et sekretariat med tre ansatte som er direkte
underlagt representantskapet. Viken fylkeskommune har arbeidsgiveransvaret for sekretariatet.
Østlandssamarbeidets arbeid
I årene 2016 til 2020 har Østlandssamarbeidet prioritert fem satsingsområder. Dette er (1)
samferdsel, miljø og klima, (2) næringsutvikling og verdiskaping, (3) internasjonalt/europapolitisk
arbeid, (4) regionreform og (5) kompetanse. Se vedlegg 1 for strategidokumentet for 2016 til
2020. Det skal utarbeides nytt strategidokument i 2021.
Østlandssamarbeidets strategiske arbeid operasjonaliseres gjennom en årlig handlingsplan. Se
vedlegg 2 for handlingsplan 2021. Handlingsplanens del 1 redegjør for Østlandssamarbeidet. Del 2
redegjør for det interessepolitiske arbeidet i 2021. Del 3 inneholder beskriver konkrete initiativ og
prosjekter innenfor de tre politiske fagområdene samferdsel, næring og kompetanse og
europapolitikk.
Interessepolitisk arbeid
Østlandssamarbeidet vil i sitt interessepolitiske arbeid i 2021 prioritere arbeidet med nasjonal
transportplan og Stortingsvalget. I forbindelse med valget vil de ha særlig fokus på arbeidet med
partiprogrammene, valgkampen og den nye regjeringsplattformen.
Politiske fagområder
Fagpolitisk utvalg har følgende handlingspunkter i 2021:
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-

-

Arbeidet med InterCity og Nasjonal transportplan (egen faggruppe)
Nyopprettet faggruppe for bærekraftig mobilitet hvor arbeidet operasjonaliseres og
prosjekter identifiseres første halvår 2021.
Koordinering av fylkeskommunenes deltagelse i Scandria Alliance på politisk og
administrativt nivå. Parnerskapet areider med alternative drivstoff, grensekryssende
infrastruktur, multimodal transport og digitalisering med medlemmer fra Norge, Sverige,
Finland og Tyskland.
Observatør i STRING – et nettverk som samarbeider om infrastrukturutvikling langs aksen
Oslo-Hamburg.

Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse har følgende handlingspunkter for 2021:
-

-

-

Fylkeskommunene skal fullføre en prosess for å utforske mulighetene for samarbeid på
fagområdene. Samarbeidet vil ha fokus på grønn omstilling, sirkulærøkonomi og
bioøkonomi, reiseliv, regionale kompetansebehov, høyere yrkesfaglig utdanning,
inkluderende kompetansepolitikk og frafall.
Utvikling av det interessepolitiske samarbeidet innen næring og kompetanse. Blant annet
se på økonomiske virkemidler og oppfølging av områdegjennomgangen av det
næringsrettede virkemiddelapparatet.
Fullføre pågående revisjonsarbeid av felles strategi for høyere yrkesfaglig utdanning.

Østlandssamarbeidets Europaforum har følgende handlingspunkter for 2021:
-

Gjennomføre minst to samlinger i Europapolitisk forum.
Løpende overvåkning, dialog og påvirkning av europapolitiske prosesser både nasjonalt og
i EU-systemet.
Delta aktivt i nettverk og partnerskap med andre europeiske regionen.
Ulike ansvarsoppgaver innenfor INTERREG med særlig fokus på informasjon, bistand til
prosjektutvikling, partnersøk for de nye programmene for 2021-2027.
Siste år av «Let’s Communicate»-prosjektet som skal knyttes opp mot det norske
formannskapet i Østersjørådet (2021/2022).
Støtte opp om ungdomsmedvirkning på Europeiske arenaer gjennom Østsamung.

Vurdering
Kommunedirektøren vurderer at saken svarer ut den etterspurte redegjørelsen for
Østlandsamarbeidets organisering og arbeidsoppgaver.
Intern prosess og ekstern medvirkning
Saken bygger på informasjon fra Østlandssamarbeidet hjemmeside, og det er gjennomført intern
eller ekstern medvirkning utover dette.
Konsekvenser av beslutningene
Forslag til vedtak har ikke økonomiske eller administrative konsekvenser.
Vedlegg:
Vedlegg 1 Strategidokument Østlandssamarbeidet 2016 til 2019
Vedlegg 2 Handlingsplan 2021
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