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Saksfremlegg
Høringsuttalelse til endring av vedtekter for Osloregionens Europakontor
Rådmannens forslag til vedtak:
1) Drammen kommune viderefører medlemskapet i Osloregionens Europakontor.
2) Drammen kommune slutter seg til forslag til endringer i vedtektene som er lagt fram til høring.

Elisabeth Enger
rådmann
Trond Julin
direktør styring og eierskap

Hensikt med saken
Som følge av kommune- og regionreformen er det nødvendig å justere vedtektene i Osloregionens
Europakontor på årsmøtet i 2020. Endringene fremmes i hovedsak for å tilpasse vedtektene til de
endringene som er foregått med hensyn til endringer i fylkes- og kommunereformen.
Høringsinnspill fra medlemmene tar styret med når de behandler sin endelige innstilling til årsmøtet.

Saksutredning
Osloregionens Europakontor (ORE) skal legge til rette for god samfunnsutvikling ved å koble
medlemmene til europeiske prosesser som fører til innovasjon og verdiskaping i regionen. Virksomheten
drives gjennom OREs kontorer i henholdsvis Brussel og Oslo. Tidligere Drammen kommune har vært
medlem. Medlemskapet er videreført inntil videre, men formelt er det i Drammen ikke gjort noe vedtak
om deltakelse i samarbeidet. Kontingent i Osloregionens Europakontor består av to deler:
Grunnbeløp
kr
30.000
Antall innbyggere a kr 2,80 x 68933
kr
193.012
-------------------------------------------------------------------------------------Totalt beløp for 2019 var
kr
223.012
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Etter kommunesammenslåingen ble det en vesentlig endring i innbyggertallet, noe som fører til at
kontingenten økes.

Det er årsmøtet (i mai) som fastsetter kontingent. Basert på at dagens beløp forlenges, vil
summen for Drammen i neste periode bli
Grunnbeløp
kr
30.000
Antall innbyggere a kr 2,80 x 100.600
kr
281.680
-------------------------------------------------------------------------------------Totalt beløp for 220 blir
kr
311680

Alle deltakere som oppfyller vedtektenes vilkår står fritt å delta i foreningen Osloregionens
Europakontor. Uavhengig av Drammens deltakelse må vedtektene endres og tilpasses den nye
kommune- og fylkesinndelingen som gjelder etter kommunereformen. Utmeldingen skal skje med 12
måneders varsel 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.
Osloregionens Europakontor (ORE) er en medlemsorganisasjon som skal gi fylkeskommuner, kommuner
og kunnskapsinstitusjoner på Østlandsområdet økte muligheter til å delta i europeisk samarbeid.
Europakontoret er en selvstendig forening som har formelt ikke noe med samarbeidsalliansen
Osloregionen å gjøre – tross navnelikheten. Men det er et sammenfall – om enn i begrenset grad –
mellom medlemskap I Osloregionens Europakontor og Samarbeidsalliansen Osloregionen. Det arbeides
derfor nå for at to organisasjonene ikke skal gå i samme spor, men arbeide på hvert sitt område, men i
forståelse med hverandre.
Forslag til endringer som er ute til høring går fram av vedlagte vedtekter med endringsforslag i rødt som
ligger ved saken. Endelig beslutning om endringer skjer på foreningens årsmøte 29. mai 2020.
Høringsfrist er 2. april 2020.

Grunnlag for saken
Kommunereformen har medført en endret inndeling av både kommuner og regioner. For å bringe
samsvar mellom vedtektene og ny inndeling, er det nødvendig med justering av gjeldende vedtekter

Juridisk grunnlag
Vedtekter for Osloregionens Europakontor.

Økonomiske konsekvenser
Endring av vedtekter medfører ingen endrede konsekvenser utover at Drammen kommune har økt
innbyggertall som en følge av kommunereformen.

Alternative løsninger
Å gå imot endringen vil gi foreningen vedtekter som ikke er i samsvar med den kommuneinndelingen
som er gjort gjeldende fra 1.1 2020
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Rådmannens vurdering og konklusjon
Drammen kommune viderefører tidligere Drammen kommunes medlemskap i Osloregionens
Europakontor. Drammen kommune slutter seg til forslag til endringer i vedtektene som er lagt fram til
høring.

Alternativ innstilling
Drammen kommune velger å melde seg ut av Europakontoret i henhold til de regler som vedtektene
setter. Det betyr at kontingent for inneværende år må betales, og for en andel av 2021.

Vedlegg
Vedtekter for Osloregionens Europakontor med styrets forslag til endringer
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