Til medlemmene av Osloregionens Europakontor

Det innkalles til årsmøte for Osloregionens Europakontor
Fredag 29. mai 2020, kl. 10.00 – 12.30. Møtet avholdes som videokonferanse på Teams.
Saksdokumenter til årsmøtet kan lastes ned her:
http://osloregion.org/arrangement/arsmote-2020/

Med hilsen
Anne-Marte Kolbjørnshus
Styreleder
(Sign.)

Gunnar Selvik
Direktør
(Sign.)
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SAKSLISTE 29. mai 2020
Sak 1/20

Valg av møteleder under årsmøtet

Sak 2/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden til årsmøtet 29. mai 2020 godkjennes.

Sak 3/20
Vedlegg

Godkjenning av protokoll fra årsmøtet 23. mai
Forslag til vedtak:
Protokollen fra årsmøtet 23. mai 2019 godkjennes.

Sak 4/20
Vedlegg

Årsmelding med revidert regnskap 2019
Innstilling fra styret 7.2.20:
Årsmeldingen med revidert regnskap for 2019 godkjennes.

Sak 5/20
Vedlegg

Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2020-21
Innstilling fra styret 7.2.20:
Handlingsplan for Osloregionens Europakontor for 2020-21 vedtas.

Sak 6/20
Vedlegg

Budsjett 2020, fastsetting av kontingent 2021
Innstilling fra styret 17.4.20:
1. Budsjettet for 2020 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

Sak 7/20
Vedlegg

Vedtektsendringer i forbindelse med kommune- og regionreform
Innstilling fra styret 17.4.20:
1. Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor som følge av
kommune-og regionreformen godkjennes.
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2. Det oppnevnes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utforme vedtektene
til foreningen slik at de blir i tråd med formålet, rette opp eventuelle feil og
foretar nødvendige språklige forbedringer. Forslaget skal være ferdig slik at
det kan behandles på årsmøtet 2021.

Sak 8/20

Videreføring av medlemskap/nye medlemmer
Innstilling fra styret 17.4.20:
1. Asker kommune innvilges medlemskap i Osloregionens Europakontor fra
2021.
2. Styrets innstilling og årsmøtets vedtak avhenger av at formannskapet i
Asker innen utgangen av 2020 vedtar at kommunen søker medlemskap i
Osloregionens Europakontor fra 2021.

Sak 9/20

Valg av revisor
Innstilling fra styret 17.4.20:
Statsautorisert revisor Hilde Sletteberg, Christiania Revision, velges som
foreningens revisor.

Sak 10/20

Behandle innkomne saker

Sak 11/20

Orienteringssaker

Sak 12/20

Valg av valgkomité
Innstilling fra styret 17.4.20:
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 13/20

Valg
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Årsmøtet, 29.5.20
Sak nr. 4/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Årsmelding med revidert regnskap 2019
Innstilling fra styret 7.2.20:
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.
Årsregnskapet 2019 er en del av årsmeldingen. Det er satt opp i samsvar med
regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Vi har oppfylt vårt ansvar vedrørende
utarbeidelsen av regnskapet som fastsatt i engasjementsbrevet, og regnskapet gir et
rettvisende bilde i samsvar med Regnskapsloven og God Regnskapsskikk. Årsregnskapet er
godkjent av revisor og endelig revisjonsberetning inngår i årsmeldingen.
Anbefaling
Det foreslås at årsmeldingen med revidert regnskap for 2019 godkjennes.
Vedlegg
Årsmelding ORE 2019
Lenke til årsmelding:
https://indd.adobe.com/view/9273accd-86fd-47a2-91bc-5f425b08bcb3
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Årsmøtet, 29.5.20
Sak nr. 5/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Handlingsplan 2020-21
Innstilling fra styret 7.2.20:
Handlingsplan for 2020/21 vedtas.
Saksfremstilling
Handlingsplanen for perioden juni 2020 til juni 2021 beskriver tiltak som skal bidra til å øke
medlemmenes deltakelse, kompetanse og synlighet i europeiske prosesser. Handlingsplanen
er utformet med strategien 2017-21 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 2020-211. 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 2020-21 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,
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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
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 var planlagt avholdt i mars 2020,
men som ble avlyst grunnet korona.
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 vedtas ikke
av årsmøtet, men legges fram for styret og kontaktgruppen jevnlig. Denne delen av
handlingsplanen oppdateres løpende gjennom året i direkte dialog med medlemmene.
I tillegg finnes en foreløpig oversikt over kontorets planlagte aktiviteter for 2020 her.
Anbefaling
Vi foreslår at årsmøtet godkjenner Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2020-21.
Vedlegg
Handlingsplan for Osloregionens Europakontor 2020-21
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Årsmøtet, 29.5.20
Sak nr. 6/20
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Budsjett 2020, fastsetting av kontingent 2021
Innstilling fra styret 17.4.20:
1. Budsjettet for 2020 vedtas.
2. Kontingenten endres ikke.

Saksfremstilling
Budsjettet for 2020 bygger på budsjettet for 2019 og regnskapet for 2019, med unntak for
den ekstraordinære utgiften og inntekten fra huseier knyttet til oppussing av lokalene i Rue
du Luxembourg 3, som ble gjennomført i 2019.
Foreningens ordinære inntekter baserer seg på medlemskontingent med utgangspunkt i
innbyggertall samt et fast grunnbeløp som er likt for alle kommuner og fylkeskommuner.
Inntektene fra medlemskontingenten er justert med den kommunale deflatoren på 3,1
prosent, og utgjør 8 973 783 kroner. Budsjettet tar høyde for svekkelsen av kronekursen og
medførende utgiftsendringer som følge av den ekstraordinære koronasituasjonen, og
resultatet av alt dette er at budsjettet nå er planlagt å gå i null.
Budsjettet og kontingentinntekter for Osloregionens Europakontor er berørt av kommuneog regionreform gjennom at antall fylkeskommuner reduseres samtidig som tre
medlemskommuner har fått økt innbyggerantall. Årsmøtet i 2019 ga styret i oppdrag å
vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av at mange medlemmer i
Osloregionens Europakontor omfattes av kommune- og regionreformen. Styret foreslår ikke
å endre kontingentstrukturen som følge av reformen. Budsjett følger på neste side.
Anbefaling
Vi foreslår at årsmøtet godkjenner Budsjett for 2020, og at kontingenten for 2021 ikke
endres.
Vedlegg
Oversikt over kontingenter

7

Regnskap
2019 pr
31.12.19

Budsjett 2019 Budsjett 2020

Budsjett
2021

Normal år

Normal år

Normal år

8 400 771

8 400 771

8 973 783

9 112 361

992 953

1 000 000

0

0

92 523

55 000

0

0

Sum inntekter

9 486 246

9 455 771

8 973 783

9 112 361

Lønnsutgifter inkl.pensjon

4 780 934

4 900 000

5 200 000

5 400 000

Annen personalkost - rekruttering

362 114

300 000

-

IT drift

284 796

170 000

174 250

178 606

19 693

40 000

41 000

42 000

179 886

220 000

255 000

262 000

25 546

20 000

36 000

37 000

Kontorleie/Fellesutgifter

1 725 283

1 650 000

2 198 625

1 734 000

Kontorleie/Vedlikehold

1 795 740

1 815 000

-

Kontorleie Oslo lokaler

171 718

136 000

60 000

143 000

Administrasjon

163 005

130 000

154 000

158 000

38 006

35 000

35 875

37 000

408 839

370 000

400 000

410 000

2 813

5 000

5 125

5 253

22 177

30 000

30 750

32 000

Informasjon

2 794

2 000

2 050

2 101

Reiseutgifter

399 040

380 000

330 108

393 600

23 933

40 000

51 000

52 275

10 406 317

10 243 000

8 973 783

8 886 836

-920 071

-787 229

0

225 525

-787 229

0

225 525

Kontingentinntekter
Ekstra inntekt huseier Nordic House
Ekstra inntekt - Leie fremleie

Kompetanseheving ansatte
Tjenestebolig / pendlerstøtte
Avskrivninger

Kontingent eksterne nettverk
Regnskap/Revisjon
Kjøp av tjenester
Kurs/seminar medl., repr.,prof.,medl.pleie

Styremøter / årsmøter
Sum driftsutgifter
Budsjett før ekstraordinære poster
Netto finansposter

-

-

-16 694

Overført ek selp restriksjoner
Sum ekstraordinære kostnader
Budsjett etter ekstraord.poster

-936 765
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Årsmøtet, 29.5.20
Sak nr. 7/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Revisjon av vedtekter Osloregionens Europakontor
Innstilling fra styret 17.4.20
1. Reviderte vedtekter for Osloregionens Europakontor som følge av kommune-og
regionreformen godkjennes.
2. Det oppnevnes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utforme vedtektene til foreningen
slik at de blir i tråd med formålet, rette opp eventuelle feil og foretar nødvendige språklige
forbedringer. Forslaget skal være ferdig slik at det kan behandles på årsmøtet 2021.
Saksfremstilling
Som følge av kommune- og regionreformen må vedtektene i Osloregionens Europakontor
justeres. En administrativ arbeidsgruppe har bistått styret i å vurdere hvilke vedtektsmessige
endringer som følger av reformen. Styrets forslag til nye vedtekter ble sendt på høring til alle
medlemmer 10. februar. Fem høringssvar ble gitt innen fristen 2. april. To høringssvar
(Drammen kommune og Universitetet i Sørøst-Norge) inneholdt ingen merknader til
forslaget, mens likelydende endringsforslag fra Bærum kommune og Lillestrøm kommune er
innarbeidet i styrets innstilling til årsmøtet.
Oslo kommune har i sitt høringssvar fremmet to forslag. Det ene forslaget innebærer
endring i formålsparagrafen i vedtektene, og i det andre fremmes det forslag om at det
oppnevnes en arbeidsgruppe som får i oppgave å utforme vedtektene til foreningen slik at
de blir i tråd med formålet, retter opp eventuelle feil og foretar nødvendige språklige
forbedringer. Forslaget skal være ferdig slik at det kan behandles på årsmøtet i 2021.
Til årsmøtet i 2020 foreslår styret i all hovedsak endringer som følger som naturlig
konsekvens av kommune- og regionreformen. Forslaget fra Oslo er mer omfattende da det
også går inn på formålsparagrafen til foreningen.
Innstillingen til årsmøtet er at styret får fullmakt til å oppnevne en slik arbeidsgruppe, og at
arbeidsgruppen skal levere sitt forslag til styret innen årsskiftet, slik at forslaget kan
behandles på årsmøtet i ORE i 2021.
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Under følger de forslag til endringer i vedtektene som styret innstiller til årsmøtet i 2020 om
å vedta, som følge av kommune- og regionreformen.
Forslag til vedtektsendringer med begrunnelser:
Foreningen Osloregionens Europakontor ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004.
Vedtektene ble vedtatt i stiftelsesmøte 17. desember 2003. Sist vedtektene ble revidert var
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.
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Forslag til endring (markert i uthevet font):
Styret består av syv representanter, inkludert leder og nestleder, og settes sammen slik at
fylkeskommuner, kommuner og kunnskapsinstitusjoner er representert. Oslo skal være
representert. For hver styrerepresentant velges personlig vara fra samme medlem.
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.

Anbefaling
Det anbefales at styret innstiller til årsmøtet om forslag til endringer i vedtekter som følge av
kommune- og regionreformen.

Vedlegg
1. Styrets forslag til reviderte vedtekter
2. Høringssvar fra Bærum kommune
3. Høringssvar fra Drammen kommune
4. Høringssvar fra Lillestrøm kommune
5. A Høringssvar fra Oslo kommune
B Forslag til nye vedtekter fra Oslo kommune
6. Høringssvar fra Universitetet i Sørøst-Norge
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Årsmøtet, 29.5.20
Sak nr. 8/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Videreføring av medlemskap/nye medlemmer
Innstilling fra styret 17.4.20
1. Asker kommune innvilges medlemskap i Osloregionens Europakontor fra
2021.
2. Styrets innstilling og årsmøtets vedtak avhenger av at formannskapet i Asker innen
utgangen av 2020 vedtar at kommunen søker medlemskap i Osloregionens Europakontor fra
2021.
Saksfremstilling
Ifølge foreningens vedtekter er det årsmøtet som opptar medlemmer etter søknad. Et
medlem kan melde seg ut av Osloregionens Europakontor med en frist på 12 måneder, som
regnes fra utgangen av det kvartal hvor oppsigelsen finner sted. Elverum kommune har
meldt seg inn i foreningen med virkning fra 1. januar 2020. Oppegård kommune medlem ble
medlem av foreningen fra og med 1. januar 2019, mens den nye kommunen Nordre Follo
har besluttet å melde seg ut av foreningen med virkning fra 2. kvartal 2021. Universitetet i
Sørøst-Norge meldte seg ut i desember 2019, men beholder sitt medlemskap iht vedtektene
fram til 31.12.2020.
Osloregionens Europakontor består pr. mai 2020 av følgende 18 medlemmer:
Fylkeskommuner: Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken. Kommuner: Oslo, Bærum,
Drammen, Elverum, Hamar, Flesberg, Lillehammer, Lillestrøm, Løten, Kongsberg, Nordre
Follo, Ringsaker og Stange. Kunnskapsinstitusjoner: OsloMet – storbyuniversitetet og
Universitetet i Sørøst-Norge.
Asker kommune tok i slutten av februar i år kontakt med sekretariatet i Osloregionens
Europakontor i den hensikt å vurdere medlemskap i foreningen. Etter et møte mellom
representanter fra kommuneledelsens administrasjon og direktør og nestleder i
Europakontoret den 5. mars, ble det lagt en plan for å behandle en sak om medlemskap i
forkant av årsmøtet i 2020, med tanke på medlemskap fra 2021. På grunn av den
ekstraordinære situasjonen med koronautbruddet nå i vår, rekker Asker kommune ikke å
behandle denne saken politisk før vårt årsmøte i 2020. Styret ber derfor årsmøtet om å åpne
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for muligheten til at Asker kommune blir medlem fra og med 2021, under forutsetning av at
dette vedtas politisk i Asker innen utgangen av 2020.

Anbefaling
Vi foreslår at styret innstiller til årsmøtet om at Asker kommune opptas som medlem i
Osloregionens Europakontor fra og med 2021, såfremt dette vedtas i Asker innen utgangen av 2020.

Anbefaling
Vedlegg
Ingen
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Årsmøtet, 29.5.20
Sak nr. 9/20
Saksansvarlig: Direktør Gunnar Selvik

Valg av revisor
Innstilling fra styret 17.4.20:
Statsautorisert revisor Hilde Sletteberg, Christiania Revision, velges som foreningens revisor.

Saksfremstilling
Christiania Revisjon konsentrerer seg om mellomstore og små selskaper, stiftelser, foreninger
med mer, men har også erfaring fra internasjonal rapportering. Revisjonsfirmaet ble etablert
i 1993. De er statsautoriserte revisorer med bakgrunn fra revisjonsbransjen og næringslivet
for øvrig. Link til nettsiden: www.christiania-revision.no
Osloregionens Europakontor har benyttet statsautorisert revisor Hilde Sletteberg siden
kontorets oppstart i 2004.
Anbefaling
Det foreslås at statsautorisert revisor Hilde Sletteberg, Christiania Revision, velges som
foreningens revisor.
Vedlegg
Ingen.
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Osloregionens Europakontor

SAKSFREMLEGG
Årsmøtet, 29.5.20
Sak nr. 12/20
Saksansvarlig: Nestleder Astrid Bjerke

Valg av valgkomité
Innstilling fra styret 7.2.20:
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 av 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 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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