Til
Marte Ingul, Oslo kommune
Siv Henriette Jacobsen, Viken fylkeskommune
Kari Anne Sand, Kongsberg kommune
Lisbeth Hammer Krog, Bærum kommune
Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Jarle Tommy Bjerkholt, Universitetet i Sørøst-Norge

Kopi til
Varamedlemmene
Kontaktgruppen

Det innkalles til møte i styret for Osloregionens Europakontor
Fredag 7. februar 2020, kl. 10.00 – 13.00, i Oslo rådhus, Møtesenteret, Møterom 2
Inngang fra rådhusplassen, ved Sjøsiden. Det er ikke nødvendig å registrere seg ved ankomst
til rådhuset.

Innkalling med saksliste og saksdokumenter følger under. Alle saksdokumenter inkludert
vedlegg er publisert her: http://osloregion.org/arrangement/styremote-7-februar/

Eventuelle forfall meldes direktør Gunnar Selvik på mail gunnar@osloregion.org eller
mobiltelefon +32 46 09 41 393.

Med hilsen

Anne-Marte Kolbjørnshus
Styreleder
(Sign.)

Gunnar Selvik
Direktør
(Sign.)
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SAKSLISTE

Styremøtet 7. februar

Sak 1/20

Godkjenning av innkalling
Innkalling med sakskart ble utsendt pr. e-post 31.1.20.
Forslag til vedtak:
Innkalling til møtet 7. februar godkjennes.

Sak 2/20
Vedlegg

Godkjenning av protokoll fra møtet 22. november 2019
Utkast til protokoll fra styremøtet 22.11.19 ble utsendt pr. e-post til
styremedlemmene 22.11.19.
Forslag til vedtak:
Protokollen fra møtet 22. november 2019 godkjennes.

Sak 3/20
Vedlegg

Oppsummering fra kontaktgruppesamlingen hos Bærum kommune 23.-24- januar
Forslag til vedtak:
Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 23.-24 januar tas til
orientering.

Sak 4/20
Vedlegg

Årsmelding med revidert regnskap 2019

Forslag til innstilling:
Årsmeldingen med revidert regnskap for 2019 godkjennes.

Sak 5/20
Vedlegg

Handlingsplan 2020/2021
Forslag til innstilling:
Handlingsplan for 2020/21 vedtas.

Sak 6/20

Konsekvenser av kommune- og regionreform for Osloregionens Europakontor
Forslag til vedtak:
1. Styret slutter seg til forslag til reviderte vedtekter for Osloregionens
Europakontor i lys av kommune- og regionreformen.
2. Styrets forslag til reviderte vedtekter sendes på høring til medlemmene 10.
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februar, med høringsfrist 2. april 2020
3. Øvrige innspill som gjelder kontingentstruktur og medlemsportefølje tas med i
styrets videre arbeid fram mot årsmøtet 2020

Sak 7/20
Vedlegg

Utmelding fra Osloregionens Europakontor

Forslag til vedtak:
Utmelding fra Universitetet i Sørøst-Norge i Osloregionens Europakontor, med
virkning fra 2021, tas til orientering.

Sak 8/20
Vedlegg

Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens Europakontor 2020
Forslag til vedtak:
Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2020

Sak 9/20

Forslag til valgkomité
Forslag til innstilling:
1. OREs valgkomité består av:
1. Representant fra Vestfold og Telemark fylkeskommune: Vibeke Jakobsen
2. Representant fra Oslo kommune: Bjarne Johannesen
3. Representant fra Lillestrøm kommune: Martine Matre Bonarjee
2. Vibeke Jakobsen velges som leder av valgkomiteen

Sak 10/20

Eventuelt
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 7.2.20
Sak nr. 3/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Oppsummering fra kontaktgruppesamlingen hos Bærum kommune
23.-24. januar
Forslag til vedtak
Oppsummeringen fra kontaktgruppesamlingen 23.-24 januar tas til orientering.
Saksfremstilling
Bærum kommune var vertskap for årets kontaktgruppesamling med temaer som bærekraft
og omstilling på agendaen. Ordfører i Bærum Lisbeth Hammer Krog ønsket 23.1. velkommen
til samlingen på kunnskapssenteret i Sandvika. Dag 1 handlet blant annet om hvordan FNs
bærekraftmål kan være en driver for omstilling. Første dag var åpen for øvrige personer som
jobbet med denne tematikken fra medlemmene, og både Østlandssamarbeidet og
Samarbeidsalliansen Osloregionen var blant deltakerne. Innledere fra Bærum kommune,
ORE, CIENS/Bærekraftig Osloregion belyste FN17 og omstillingsarbeid fra ulike vinkler. I
tillegg viste Bærum kommune hvordan de bruker tjenestedesign og samskaping som en
tilnærming til utviklingsarbeid hvor man tar med sluttbrukerne i utviklingsprosessene. Dette
arbeidet skal løftes til den europeiske arena i 2020.
Dag 2 ble innledet med orienteringer fra medlemmene om strukturelle endringer i det
internasjonale arbeidet som følge av kommunesammenslåinger og regionreform. Forslag til
nye vedtekter i foreningen Osloregionens Europakontor fra administrativ gruppe ble
presentert og diskutert i plenum. Deretter orienterte Europakontorets direktør Gunnar
Selvik om aktuelle saker og politikkutvikling i EU/EØS. I tillegg orienterte sekretariatet om
siste nytt om neste programperiode for EU-programmer og resultater for 2019.
På møtet var det også satt av tid til en gjennomgang av handlingsplan for 2020/21 og
gjensidige orienteringer fra medlemmene.
Anbefaling
Styret tar oppsummering fra kontaktgruppesamlingen 23. og 24. januar til orientering.
Vedlegg
Oppsummering fra kontaktgruppesamlingen 23. og 24. januar, og presentasjoner fra
samlingen.
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 7.2.20
Sak nr. 4/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Årsmelding og revidert regnskap 2019

Forslag til innstilling:
Årsmeldingen med revidert regnskap for 2019 godkjennes.

Saksfremstilling
2019 er det andre hele året hvor Osloregionens Europakontors nye strategi og handlingsplan
har fått virke. Oppdraget til foreningen er å gjøre det enklere for medlemmene å bruke den
europeiske arena for å finne gode svar på sine egne lokale og regionale utfordringer. I 2019
har vi koblet våre medlemmer til europeiske prosesser som skal føre til bedre
samfunnsutvikling på hjemmebane, gjennom prosjektutvikling, profilering og
kompetanseheving.
Vår felles handlingsplan, som også systematiserer konkrete bestillinger og oppdrag fra
medlemmene, gjør det mulig for oss å levere gode tjenester. Denne arbeidsmåten gjør også
at vi enklere kan spore resultater av vår felles innsats, slik årsmeldingen viser.
Vennligst merk at vi legger ved foreløpig årsregnskap. Endelig revidert regnskap ettersendes
neste uke.
Anbefaling
Det foreslås at årsmeldingen med revidert regnskap for 2019 godkjennes.

Vedlegg
1. Årsmelding 2019
2. Revidert årsregnskap 2019
3. Noter til årsregnskap 2019
4. Aktivitetsoversikt 2019
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 17.2.2020
Sak nr. 5/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Handlingsplan 2020-2021
Forslag til innstilling
Handlingsplan for 2020/21vedtas.
Saksfremstilling
Handlingsplanen for perioden juni 2020 til juni 2021 skal vedtas av årsmøtet 2020. Planen
beskriver tiltak som skal bidra til å øke medlemmenes deltakelse, kompetanse og synlighet i
europeiske prosesser. Handlingsplanen er utformet med strategien 2017-2021 som overbygg
for årlig innsats innenfor de tre målområdene.
Mål 1 Økt deltakelse
Europakontoret skal bidra til at medlemmene finner gode partnere, kobler seg på de riktige
nettverkene og at tiltak og prosjekter lykkes i konkurransen om midler fra EU/EØS. I 2020/21
vil Europakontoret bidra til å utvikle flere prosjekter sammen med medlemmene, og vi har
som mål å få minst seks konkurransedyktige EU-søknader. Vi vil videre legge til rette for
minst åtte skreddersydde møter mellom aktører innenfor ulike fagområder og veiledere fra
virkemiddelapparatet, innen blant andre Horisont 2020, Erasmus+ og Kreativt Europa. Vi vil
fortsette arbeidet med å koble medlemmer sammen i internasjonale prosjekter, og ønsker å
oppnå minst fire slike koblinger i 2020/21. Vi vil fortsatt følge med på nye utlysninger og
arrangere partnerkoblingsaktiviteter på prioriterte områder, i samarbeid med blant andre
det europeiske forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN og EU-nettverket Horisont
Bærekraftig Osloregion.
Vi vil også prioritere god forankring hos medlemmene, gjennom styrearbeid, administrativ
kontaktgruppe og medlemsbesøk. I 2020/21 foreslår vi fire medlemsbesøk, hvor
hovedhensikten er å drøfte bestillinger og oppdrag med politisk og administrativ ledelse.
Mål 2 Økt kompetanse
Osloregionens Europakontor har som mål å bidra til økt kompetanseheving om relevant
politikk- og regelverksutvikling i EU. I 2020/201 vil vi formidle målrettet informasjon om
hvilke muligheter som finnes for regionalt europeisk samarbeid og EUs politikk på utvalgte
områder, spesielt innen klima, energi og miljø, transport, sirkulær økonomi, bioøkonomi,
kultur, utdanning, digitalisering og helse. Kanalene våre er nyhetsartikler, sosiale medier og
policynotater. Vi foreslår å kvantifisere antall policy-dokumenter ettersom det har vært en
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tydelig forventning fra medlemmer at vi, på eget og medlemmers initiativ, leverer treffsikker
informasjon om regelverksutvikling og policy i EU som har høy relevans for medlemmene. Vi
vil også arrangere lynkurs for politikere i samarbeid med KS og de andre regionskontorene i
Brussel høsten 2020. Dette kommer i tillegg til kurset som avholdes i mars 2020.
I tillegg vil vi organisere fagseminarer i Osloregionen og i Brussel, og skreddersy minst åtte
studiebesøk fra medlemmer. I 2020/21 ønsker vi minst seks hospitanter fra fire medlemmer.
Vi ønsker også å bruke årsmøtet i 2021 og andre møter til faglig oppdatering på aktuelle og
relevante politikkområder i EU.
Mål 3 Økt synlighet
Osloregionens Europakontor har som mål å synliggjøre og profilere regionen og
medlemmene overfor aktuelle europeiske miljøer, samarbeidspartnere og
beslutningstakere. I 2020 vil vi videreføre et grønt fokus og påvirkningsarbeid som preget
2019, med tematikk knyttet til utslippsfrie byggeplasser, karbonfangst, kunstgressbaner,
grønn byutvikling og mobilitet. I tillegg vil vi fortsette med å skape arenaer der medlemmene
kan synliggjøre resultater fra sine EU/EØS-finansierte prosjekter i Brussel. Dette legger
grunnlag for politikkutvikling i EU/EØS og videre samarbeidsrelasjoner i Europa.
Vi vil samtidig profilere politikk og aktiviteter hos medlemmene for et europeisk publikum
gjennom å arrangere seminarer sammen med toneangivende nettverk og
samarbeidspartnere i Brussel. Nettverksbygging i EU-miljøet og med medlemmene er svært
viktig for kontoret, og vi pleier kontakt med flere europeiske nettverk og har god kontakt
med våre medlemmer. Vi vil derfor prioritere deltakelse både i European Week of Regions
and Cities, og andre store arrangement hvor Osloregionen bør være synlig. Vi vil i 2020 og
2021 fortsette samarbeidet med Samarbeidsalliansen Osloregionen og andre aktører som
har et mandat for å profilere Osloregionen for et europeisk publikum.
I tillegg til konkrete tiltak og mål for Osloregionens Europakontor, inneholder
handlingsplanen en del 2 om hvilke prosjekter og tiltak hvert enkelt medlem ønsker å få til i
samarbeid med Europakontoret gjennom året. Denne delen av handlingsplanen skal ikke
vedtas av årsmøtet, men legges fram for styret og kontaktgruppen jevnlig. Denne delen av
handlingsplanen oppdateres løpende gjennom året i direkte dialog med medlemmene. En
felles versjon av disse bestillingene vil gis til styrets orientering i neste møte 17. april.
I tillegg finnes en foreløpig oversikt over kontorets planlagte aktiviteter for 2020 på denne
lenken.
Anbefaling
Vi foreslår at styret godkjenner Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2020-2021.
Vedlegg
Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2020-2021
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 7.2.2020
Sak nr. 6/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Konsekvenser av kommune- og regionreform for Osloregionens
Europakontor
Forslag til vedtak
1. Styret slutter seg til forslag til reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor i lys av
kommune- og regionreformen.
2. Styrets forslag til reviderte vedtekter sendes på høring til medlemmene 10. februar, med
høringsfrist 2. april 2020
3. Øvrige innspill som gjelder kontingentstruktur og medlemsportefølje tas med i styrets videre
arbeid fram mot årsmøtet 2020
Saksfremstilling
Vi viser til sak 41/19 og om Kommune- og regionreform som ble behandlet av styret 22. november
2019. Her vedtok styret å sette ned en administrativ gruppe blant medlemmer for å bistå
sekretariatet med å forberede notater om konsekvenser av kommune- og regionreformen med
hensyn til blant annet følgende:
a. Revisjon av vedtekter i foreningen Osloregionens Europakontor
b. Medlemsportefølje og styringsstruktur i Osloregionens Europakontor
c. Kontingentstruktur i Osloregionens Europakontor etter 2021
Styret vedtok samtidig at endringsforslag sendes på høring til alle medlemmene før styret 15.
april behandler sin endelige innstilling til årsmøtet.
I tillegg ble gruppen sekretariatet bedt om å utarbeide en oppdatert og omforent
situasjonsbeskrivelse av foreningens egenart og virkemåte, til bruk i høringsbrev.
Følgende personer har deltatt på møter avholdt i gruppen 19.12.2019 og 23.1.2020:
Buskerud /Viken fylkeskommune: Gørill Elisabeth Brodahl
Drammen kommune: Trondar Lien
Oslo kommune: Erna Ansnes
Skedsmo/Lillestrøm kommune: Martine Matre Bonarjee
Telemark/Vestfold og Telemark fylkeskommune: Vibeke Jakobsen
Sekretariatet i Osloregionens Europakontor: Gunnar Selvik og Astrid Bjerke
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Oppsummering av arbeidsgruppens innspill ble distribuert alle medlemmenes administrative
kontakter 17.1. 2020, og drøftet i kontaktgruppens møte 24.1.2020. Følgende anbefalinger fra
gruppen er dermed avstemt med medlemmenes representanter i kontaktgruppen:
1. Vedtekter og styringsstruktur
Foreningen Osloregionens Europakontor ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble
vedtatt i stiftelsesmøte 17. desember 2003. Sist ble vedtektene revidert på årsmøtet 2. juni 2017.
Med bakgrunn i kommune- og regionreformen må vedtektene endres i det følgende:
Benevnelser på fylkeskommuner under paragraf 4 Medlemskap, andre ledd, første kulepunkt‚ fra:
Opprinnelig ordlyd i vedtekter:
§ 4 MEDLEMSKAP
Medlemmer opptas av årsmøtet etter søknad. Medlemmer kan være
•

fylkeskommuner og kommuner i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud,
Vestfold og Telemark,

Forslag til endring (markert i uthevet font):
§ 4 MEDLEMSKAP
Medlemmer opptas av årsmøtet etter søknad. Medlemmer kan være
•

fylkeskommuner og kommuner i Innlandet, Oslo, Vestfold og Telemark og Viken,

Foreningen berøres av kommune- og regionreform, ved at antallet fylkeskommuner reduseres fra 7
til 3. 3 medlemskommuner får ved sammenslåing økt innbyggertall. Følgelig får reformen
konsekvenser for styrets sammensetning, og det foreslås derfor følgende endring av paragraf 11
Styret:
Opprinnelig ordlyd i vedtekter:
§ 11 STYRET
Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at tre
fylkeskommuner, tre kommuner og en kunnskapsinstitusjon er representert. Oslo skal være
representert blant kommunene. Det skal, innen samme kategori, velges personlig varamedlem til
hvert styremedlem.
Forslag til endring (markert i uthevet font):
Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at
fylkeskommuner, kommuner og en kunnskapsinstitusjon er representert. Oslo skal være
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representert blant kommunene. Det skal, fra samme medlem, velges personlig vara til hvert
styremedlem.
Begrunnelse:
Det foreslås ikke å øke antall styremedlemmer. Samtidig er det ikke ønskelig å tallfeste
representasjonen fra fylkeskommuner og kommuner i styret, for å unngå at samtlige 3
fylkeskommuner til enhver tid sitter i styret. Når Oslo skal være blant tre kommuner som er fast
representert i styret, vil det si at de øvrige 12 kommunene som i dag er medlemmer roterer på kun 2
styreplasser.
Videre foreslås det å endre dagens vedtekter og praksis slik at styrets vararepresentanter velges fra
samme medlem. Begrunnelsen er økt forutsigbarhet og mulighet til å innhente vara på kort varsel fra
samme organisasjon for å gjøre styret beslutningsdyktig.
Øvrige innspill vedrørende foreningens styringsstruktur:
Kontaktgruppen drøftet samtidig andre elementer ved foreningens styringsstruktur. Det ble vektlagt
at ORE er en operativ organisasjon som ikke krever like mye politisk styring som eksempelvis
Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Likevel har praksis de senere årene i Osloregionens
Europakontor vært å avholde like mange styremøter som de nevnte organisasjonene. Til tider har det
vært en utfordring å få et beslutningsdyktig styre. Det ble gitt innspill om å avholde færre styremøter
per år for å redusere belastningen på de politiske representantene som er oppnevnt i foreningens
styre. Antall styremøter er ikke regulert i vedtektene, og styret vurderer dermed selv sin
møtefrekvens.
Kontaktgruppen
Europakontoret har en kontaktgruppe ledet av foreningens direktør, hvor administrative
representanter for medlemmene møtes jevnlig, i forkant av styremøter. Dette skal bidra til
administrativ- og politisk forankring hos samtlige medlemmer mellom årsmøter. Kontaktgruppen
(tidligere kalt koordineringsgruppen) har vanligvis vært samlet i forkant av styremøter.
Kontaktgruppen er ikke et organ som er nedfelt i vedtekter, men er blitt en praksis siden etablering
av kontoret. Kontaktgruppen har en funksjon både med hensyn til å forankre foreningens løpende
aktiviteter hos samtlige medlemmer, men er også en arena for kobling mellom medlemmer mht.
internasjonalt engasjement.
Den foreslås derfor å ikke redusere antall møter i kontaktgruppen, men holde dette på tilsvarende
nivå som i dag. Medlemmene oppnevner selv sine administrative kontakter.
Medlemsportefølje
Foreningen Osloregionens Europakontor har i dag 18 medlemmer fordelt på alle fylker på Østlandet,
13 kommuner og to universiteter i vår region.
Hvem som kan opptas som medlemmer reguleres i vedtektenes § 4.
Den foreslås ingen endringer i foreningens vedtekter som regulerer hvem som kan bli medlem.
Kontingentstruktur i Osloregionens Europakontor etter 2021
Inntektsgrunnlaget til foreningen baserer seg på medlemskontingent, som tar utgangspunkt i
innbyggertall samt et fast grunnbeløp som er likt for alle kommuner og fylkeskommuner.
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Kontingentnivået justeres rutinemessig hvert år tilsvarende den kommunale deflatoren. I 2019 var
kontingenten på NOK 2,82 per innbygger for kommuner og NOK 2,12 for fylkeskommuner.
Kontingentsats for kunnskapsinstitusjoner er basert på antall studenter, og skal ifølge vedtak om ny
kontingentstruktur fra 2010 også justeres med deflator som for øvrige medlemmer.
Osloregionens Europakontor berøres av kommune- og regionreformen, gjennom at antall
fylkeskommuner reduseres samtidig som tre medlemskommuner får økt innbyggerantall.
Det foreslås ikke å endre foreningens kontingentstruktur som følge av reformen.
Sekretariatet ble bedt av den administrative gruppen om å utarbeide et to-siders notat med
beskrivelse av OREs formål og virksomhet, og vektlegging av foreningens egenart. Notatet er vedlagt
saken.
Forslag til videre prosess
2020
23.-24. januar:
7. februar:
10. februar:
2. april:
15. april:
29. mai:

Arbeidsgruppens notater og innspill drøftes på kontaktgruppens samling i Bærum
Styret behandler innspill til nye vedtekter, kontingentstruktur og medlemsportefølje
Høringsbrev sendes til samtlige medlemmer
Høringsfrist
Styret vedtar endelige innstillinger til årsmøtet
Årsmøtet vedtar nye vedtekter, kontingent for 2021 og oppstart av ny strategiprosess
m.m.

Anbefaling
Det anbefales at styret sender et høringsbrev til medlemmene i Osloregionens Europakontor
med forslag til endringer i vedtekter som følge av kommune- og regionreformen.

Vedlegg
1. Forslag til reviderte vedtekter
2. Beskrivelse av Osloregionens Europakontor til høringsbrev
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 7.2.2020
Sak nr. 7/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Utmelding fra Osloregionens Europakontor
Forslag til vedtak
Utmelding fra Universitetet i Sørøst-Norge i Osloregionens Europakontor, med virkning fra 2021, tas
til orientering.

Saksfremstilling
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) meldte 17. desember 2019 seg ut av Osloregionens Europakontor.
Utmeldelsen begrunnes med blant annet økte ambisjoner om forsknings- og utdanningssamarbeid
med internasjonale samarbeidspartnere.
Ifølge vedtektene kan et medlem melde seg ut av foreningen med en frist på 12 måneder, som
regnes fra utgangen av det kvartal hvor oppsigelsen finner sted. Mens fristen løper, består de
rettigheter og plikter som følger av medlemskapet, herunder plikten til å betale kontingent.
Universitetet i Sørøst-Norge er dermed medlem i Osloregionens Europakontor ut 2020.

Anbefaling
Informasjon om at Universitetet i Sørøst-Norge melder seg ut av Osloregionens Europakontor med
virkning fra 2021 tas til orientering.

Vedlegg
Brev om oppsigelse fra Universitetet i Sørøst-Norge
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 7.2.20
Sak nr. 8/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Styrets forslag til dagsorden for årsmøtet i Osloregionens
Europakontor 2020
Forslag til vedtak
Styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2020.

Saksfremstilling
Osloregionens Europakontor har de siste årene kombinert årsmøtet med et to-dagers faglig
program‚ inkludert befaring til en kommune nær Brussel. Tidligere har årsmøtedelegater og
andre representanter fra medlemmene blitt tatt imot på høyeste politiske og administrative
nivå i Leuven (2018: tema klima og miljø) og Mechelen (2019: tema, integrering). I år foreslår
vi at utflukten 28. mai - dagen før årsmøtet - går til Gent, hvor både byens anerkjente
mobilitetsplan og sosiale boligprosjekter knyttet til «co-housing» er tema. På formiddagen
før årsmøtet 29. mai foreslår vi et fagseminar med innledninger og diskusjoner om «EU
Green Deal» og «European Pillar of Social Rights.»
Vi tar med innspill fra styret i utarbeidelsen av endelig program.
Ifølge vedtektene skal innkalling til årsmøte, med styrets forslag til dagsorden sendes ut
senest fire uker før årsmøtet. Vi tar derfor sikte på å sende ut forslag til dagsorden med et
endelig utarbeidet program for befaring og fagseminar senest 30. april 2020.
Anbefaling
Det foreslås at styret gir sin tilslutning til dagsorden for årsmøtet 2020.
Vedlegg
Foreløpig program, innkalling og dagsorden årsmøte i Osloregionens Europakontor 2020
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Styret, 7.2.20
Sak nr. 9/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Forslag til valgkomité
Forslag til innstilling
1. OREs valgkomité består av:
1. Representant fra Vestfold og Telemark fylkeskommune: Vibeke Jakobsen
2. Representant fra Oslo kommune: Bjarne Johannesen
3. Representant fra Lillestrøm kommune: Martine Matre Bonarjee
2. Vibeke Jakobsen velges som leder av valgkomiteen

Saksfremstilling
Ifølge Osloregionens Europakontors vedtekter er det årsmøtet som velger foreningens
valgkomité, etter innstilling fra styret. I vedtektenes § 10 står det at valgkomiteen skal bestå
av minst tre medlemmer som velges enkeltvis for to år. Årsmøtet 2018 valgte følgende
sammensetning av valgkomiteen, på styrets innstilling.
1. Representant fra Østfold fylkeskommune: Kjersti Helene Garberg (2018-2020)
2. Representant fra Hedmark fylkeskommune: Ole Jørn Alfstad (2018-2020)
3. Representant fra Skedsmo kommune: Martine Matre Bonarjee (2018-2020)
Kjersti Garberg ble valgt som komiteens leder, men da hun fratrådte sin stilling i 2018, ble
Vibeke Jakobsen, internasjonal rådgiver i Telemark fylkeskommune, valgt ved epostavstemning, som hennes erstatter. Valg av valgkomité ble stadfestet på årsmøtet i 2019.
Følgende kriterier er lagt til grunn for sammensetting av valgkomiteen:
•
•
•
•
•

Kjennskap til politikere blant medlemsmassen og ORE som organisasjon
Geografisk spredning
Kommune og fylkeskommune representert
Minst en leder og en fra kontaktgruppen
Kjønnsbalanse

Samtlige av valgkomiteens medlemmer er på valg i 2020.
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For å imøtekomme kriteriene over, samt behov for kontinuitet, foreslås følgende
sammensetning av valgkomiteen.
•
•
•

Vibeke Jakobsen, Internasjonal rådgiver i Vestfold og Telemark,
Martine Matre Bonarjee, EU-koordinator i Lillestrøm kommune
Bjarne Johannesen, Fagsjef, Internasjonalt kontor, Oslo kommune

Vibeke Jakobsen foreslås som leder av valgkomiteen.
Anbefaling
Det anbefales at styret innstiller til årsmøtet om at Vibeke Jakobsen, Martine Matre
Bonarjee og Bjarne Johannesen velges som medlemmer av valgkomiteen, og at Vibeke
Jakobsen velges som leder av komiteen.

Vedlegg
Ingen.
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