Årsmøte i Osloregionens Europakontor, 10. juni 2022
Sak 13: Valg til styre i Osloregionens Europakontor - valgkomiteens innstilling
Bakgrunn
I OREs vedtekter (§7) fremgår det at årsmøte bl.a. har som oppgave å velge representanter til
styre og valgkomite. Valgkomiteens oppgave er å fremme innstilling om valg av medlemmer
til styret overfor årsmøtet (§10).
Styret skal ifølge vedtektene ha syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes
sammen slik at både fylkeskommuner, kommuner og kunnskapsinstitusjoner er representert.
Oslo skal være representert i styret. For hver styrerepresentant velges personlig vara fra
samme medlem. Styrets representanter velges for en periode på 2 år, og slik at ikke alle
representantene byttes ut samtidig. Dersom en styrerepresentant går ut av sin rolle i
valgperioden, skal det aktuelle medlemmet melde inn navn på ny representant. Av vedtektene
fremgår det også at styret bør være mest mulig representativt og at det bør legges vekt på
rotasjon mellom medlemmene ved valg (§11).
Styret har i dag følgende sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•

Innlandet fylkeskommune: Anne-Marte Kolbjørnshus, styreleder (2020-2022). Vara: Even
Aleksander Hagen
Oslo kommune: Marte Ingul, nestleder (2020-2022), Julie Ness f.o.m 2021. Vara: Erna
Ansnes
Viken fylkeskommune: Siv Henriette Jacobsen (2020-2022). Vara: Johan Edvard Grimstad
Vestfold og Telemark fylkeskommune: Kåre Pettersen (2021-2023). Vara: Tone Berge
Hansen
Lillestrøm kommune: Jørgen Vik (2021-2023). Vara: Boye Bjerkholt
Lillehammer kommune: Mizanur Rahaman (2020-2022). Vara: Johannes Wahl Gran
OsloMet –storbyuniversitetet: Yngve Foss (2021-2023). Vara: Anne Ullmann

Innlandet fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Oslo kommune og Lillehammer kommune
er på valg i 2022.
Valgkomiteen har hatt to møter og kontakt på e-post om innstillingen til nytt styre i ORE. I
henhold til OREs vedtekter har valgkomiteen orientert medlemmene om valgprosessen med
tidsfrister. Dette ble gjort i e-post til medlemmene i OREs administrative kontaktgruppe 2.
mars 2022. Her ble medlemmene også invitert til å komme med innspill til kandidater til styret.
Valgkomiteen har i arbeidet med innstilling lagt til grunn at styret bør være mest mulig
representativt og at Oslo kommune skal være representert i styret. Det er etablert praksis at
fylkeskommunene og kommunene har tre plasser hver i styret, og at OsloMet –
Storbyuniversitetet har plass i styret. Valgkomiteen innstiller derfor på at kandidater fra
Innlandet fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Oslo kommune velges til styret. I tillegg
innstiller valgkomiteen Løten kommune til styret. Ifølge vedtektene skal valgkomiteen ikke
innstille leder og nestleder til styret. Dette gjøres av styret selv.

Valgkomiteens innstilling:
Oslo kommune
Styremedlem: Julie Ness (byrådssekretær)
Vara: Vegar Andersen (byrådssekretær)
Viken fylkeskommune
Styremedlem: Tonje Kristensen (Fylkesråd for kultur og mangfold)
Vara: Annette Lindahl Raakil (Fylkesråd for plan, klima og miljø)
Innlandet fylkeskommune
Styremedlem: Mona Stormoen (Fylkestinget)
Vara: Hans Kristian Enge (Fylkestinget)
Løten kommune
Styremedlem: Marte Larsen Tønseth (ordfører)
Vara: Christen Engeloug (varaordfører)

Valgkomiteen
Bjarne Johannessen, Oslo Kommune
Martine Matre Bonarjee, Viken fylkeskommune
Lars Haukvik, Vestfold og Telemark fylkeskommune

