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Svar på høring om reviderte vedtekter og ny strategi for 
Osloregionens Europakontor 

Som nytt medlem fra 1. januar 2021 anser vi utkastene som egnet videreutvikling av 
de vedtekter og strategier som lå til grunn for Asker kommunes vedtak om 
medlemskap 17.11.2020. 
 
Asker anser foreningens hovedformål å være å bistå medlemmene i oppgaveløsing 
gjennom deltagelse i europeiske samarbeid eller bistand til nyttiggjørelse av 
EU/EØS-virkemidler. Vi ønsker at medlemskapet gir dokumenterbar merverdi - 
gjennom deltagelse for bedre tjenesteutvikling og kompetanseheving, og således at 
økt deltagelse og kompetanse har høyeste prioritet. 
 
Når det gjelder styresammensetning har Asker ingen prinsipielle motforestillinger til 
alternativ 1 eller 2, men ser at det kan være gode grunner både for fast 
representasjon etter de gitte kriterier, så vel som at en større rotasjon kan gi bredere 
deltagelse. Vi anser imidlertid alternativ 3 som lite ønskelig. 
 
Asker kommune har lagt FNs bærekraftsmål til grunn for byggingen av vår nye 
kommune, og har høye ambisjoner for eget arbeid og eksternt samarbeid for en 
bærekraftig utvikling. Det er derfor gledelig at også OREs strategi legger FNs 
bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet. Dette er felles satsingsområder som vil 
prioriteres sterkt. 
 
Som et generelt innspill til gjennomføring av seminarer og møter, bør det 
etterstrebes å tilrettelegge for digital deltagelse der det er mulig.  
 
Asker kommune har ingen øvrige merknader til revidert forslag til vedtekter og 
strategi, men ser frem til behandling av disse under årsmøtet 4. juni 2021.  
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Revisjon av vedtekter og forslag til strategi 2021-2025  
Høringsuttalelse 
 
Med henvisning til mottatt høringsbrev med forslag til reviderte vedtekter for foreningen 
Osloregionens Europakontor og strategi for perioden 2021-2025, ønsker Bærum kommune å 
avgi følgende høringsuttalelse: 
 
1. Reviderte vedtekter – foreningens formål 

Bærum kommune støtter den formålsendring som styret foreslår. Det gir mening at 
foreningens hovedformål er å bistå medlemmene i deres oppgaver knyttet til samfunns- og 
tjenesteutvikling innenfor rammen av norsk EU/EØS-deltakelse og øvrig europeisk 
samarbeid. Beskrivelsene av hvordan foreningen kan bidra til dette, dekker i rimelig grad 
det som Bærum kommune tror det er behov for. 
 

2. Reviderte vedtekter – styresammensetning 
Bærum kommune ønsker ikke alternativ 3 som en måte å styre sammensetning av 
foreningens styre på. Valgkomiteen skal – slik Bærum ser det - ha rom for å kunne utføre 
sitt oppdrag med basis i vedtekter som er vedtatt av årsmøtet, ikke i styringssignaler gitt av 
styret. 
 
Bærum kommune tror at alternativ 1 – å beholde nåværende bestemmelse – vil være det 
som i det lange løp kan sikre styredeltakelse og -engasjement fra en stor andel av 
medlemmene og dermed også bidra til bredt eierskap til foreningens arbeid. Alternativ 2 
kan føre til at de to største medlemmene gjennom fast styreplass, også vil kunne sette 
stort preg på foreningens prioriteringer og aktiviteter og dermed kanskje bidra til mindre 
aktivitet enn ønskelig fra en del av kommunemedlemmene. 
 
Bærum kommune har likevel ingen prinsipielle innvendinger til kriterier for fast 
styredeltakelse og deler synet på at kontingentandel ivaretar hensynet til objektivitet i 
denne sammenheng. 
 

3. Reviderte vedtekter – språklige justeringer og oppdateringer 
Bærum kommune har ingen kommentarer til øvrige forslag til endringer og justeringer i 
forslaget til vedtekter. 
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4. Forslag til strategi 2021-2025 
Bærum kommunes rolle som samfunns- og tjenesteutvikler vil mot 2030 bli målt opp mot 
FNs bærekraftsmål. Kommunen setter derfor pris på at ny strategi for foreningen også 
understreker at disse målene skal legges til grunn for foreningens arbeid og prioriteringer. 
 
Bærum kommune foreslår at strategiens mål om økt kompetanse under kapitel 3: Mål, 
endres til: «Bidra til kompetanseheving om relevant politikk, program- og 
regelverksutvikling.»  
 
Kommunen registrerer at det i innledning til strategien legges vekt på at EU er på vei inn i 
en ny programperiode og at det i den sammenheng vil være mye å sette seg inn i for å 
kunne gjøre gode valg og prioriteringer fremover. Offentlige virksomheter i Norge kan 
benytte den kompetanse Forskningsrådet og interesseorganer som KS har for dette 
formålet, men Bærum ønsker likevel at også Osloregionens Europakontor har fokus på 
dette for sine medlemmer. Saken gjenspeiles for øvrig også i målområdet om økt 
deltakelse og i regionkontorets deltakelse i nettverk rettet mot regional deltakelse EU-
program. 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Geir B. Aga  
kommunedirektør  
 Øyvind Moberg Wee 
 spesialrådgiver 
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Partsbrev - vedtak Osloregionens Europakontor - høring om forslag 
til nye vedtekter og ny strategi 
 
Fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune har i møte 13. april 2021 behandlet høring om 
forslag til nye vedtekter og ny strategi for Osloregionens Europakontor.  
 
Fylkesutvalget er fylkeskommunens høringsorgan for saker som ikke er lagt til fylkestinget. 
Fylkesutvalget har også det overordnede og helhetlige ansvaret for regional utvikling, og det 
som gjelder fylkeskommunen som planmyndighet. 
 
Fylkesutvalgets vedtak i saken finner dere vedlagt. 

 
Vennlig hilsen 
 
Erik Hagen 
Seksjonssjef 
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Utvalg Møtedato Saksnummer 

Fylkesutvalget 13.04.2021 40/21 

 
Osloregionens Europakontor - høring om forslag til nye vedtekter 
og ny strategi 
 
 

Fylkesutvalgets behandling av sak 40/2021 i møte den 13.04.2021: 

Vedtak: 
1) Fylkesutvalget mener forslaget til nytt vedtektsfestet formål for Osloregionens 

Europakontor tydeliggjør organisasjonen sin rolle på en god måte. 

  

2) Sammensetningen av styret i organisasjonen bør være representativ for det området en i 

denne sammenhengen mener med «Osloregionen,» som tilsvarer Østlandet. Av sju plasser i 

styret er det naturlig at det regionale folkevalgte nivået med fylkeskommunene Vestfold og 

Telemark, Viken og Innlandet, samt Oslo kommune, har fast plass, og at dette inngår i 

vedtektene. 

  

3) Innlandet fylkeskommune slutter seg til forslag til ny strategi slik den foreligger. 

 

Behandling: 
Som styreleder i Osloregionens Europakontor erklærte Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) seg 

inhabil i saken. Sjur Strand (Ap) tiltrådte som vara.  

Innstillinga fra fylkeskommunedirektøren ble enstemmig vedtatt.  

 

Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedtak: 
 

Saksframlegg 



 

 

1) Fylkesutvalget mener forslaget til nytt vedtektsfestet formål for Osloregionens 
Europakontor tydeliggjør organisasjonen sin rolle på en god måte.    

 
2) Sammensetningen av styret i organisasjonen bør være representativ for det området 

en i denne sammenhengen mener med «Osloregionen,» som tilsvarer Østlandet. Av 
sju plasser i styret er det naturlig at det regionale folkevalgte nivået med 
fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet, samt Oslo kommune, 
har fast plass, og at dette inngår i vedtektene. 

 
3) Innlandet fylkeskommune slutter seg til forslag til ny strategi slik den foreligger.  

 

Tron Bamrud 
Fylkeskommunedirektør 

 

Vedlegg:  

Forslag til reviderte vedtekter 

Forslag til ny strategi 

Invitasjon til høring 

  



 

 

Bakgrunn: 
Årsmøtet 2020 i Osloregionens Europakontor (ORE) ba om en helhetlig gjennomgang av 
organisasjonens vedtekter. 
   
Styret i Osloregionens Europakontor har sendt forslag til nye vedtekter, inkludert alternative 
modeller for styresammensetning, på høring til alle medlemmer. 
 
Innlandet fylkeskommune er slik invitert til å gi en høringsuttalelse til forslag til reviderte 
vedtekter og forslag til en ny strategi for ORE. 
 
Vedtektsendringer: 
Styret i organisasjonen har satt ned en arbeidsgruppe som har tatt fram forslag til nye 
vedtekter. De mest sentrale endringsforslagene gjelder endring av formål og 
sammensetningen av styret. 
 
Gruppen skriver dette om begrunnelsen for endring av formålsparagrafen:   
 
«En formålsparagraf bør være presis og tydelig på hovedformålet med virksomheten. Den 
bør være allmenn nok til at man ikke bør endre den til stadighet. Innstillingen fra gruppa er at 
dagens formålsparagraf favner for vidt.  
 
Framfor at formålet med Osloregionens Europakontor er å «legge til rette for god 
samfunnsutvikling», mener gruppa at formålet heller bør være mer konkret og i retning av at 
formålet helt enkelt er «å bistå medlemmene i EU/EØS-saker», med eksempler på de mest 
relevante aktivitetene listet under.  
 
Argumentasjonen er at det ikke er vårt felles Europakontor som skal legge til rette for god 
samfunnsutvikling i vår region, men at dette er formål som ivaretas av medlemmene. Slik 
tydeliggjøres Europakontorets profil og oppgave med å bistå medlemmene i ulike EU/EØS-
saker.» 
 
Alternativer for styresammensetning:  
Arbeidsgruppa har foreslått tre ulike modeller.  
 
Alternativ 1  

Vedtektene endres ikke på dette punktet. Styret består da av 7 representanter, med 
personlig vara fra samme medlem. Oslo kommune har fast plass i styret. Øvrig 
styresammensetning skal ivareta ulike medlemskategorier slik at fylker, kommuner og 
kunnskapsinstitusjoner er representert. 

 
Alternativ 2 

Vedtektene endres slik at medlemmenes budsjettandel brukes som kriterium for fast 
styreplass. Med dagens medlemssammensetning vil dette gi Oslo og Viken fast plass 
i styret.  

 
Alternativ 3 

Vedtektene endres ikke, men instruks til valgkomiteen vedtas i styret. Valgkomiteen 
må her foreslå en representativ sammensetning av styret, i tillegg til rotasjon. I tillegg 
kan styret (for eksempel) vedta som instruks til valgkomiteen at samtlige medlemmer 
som står for minst 1/5 av inntektene til foreningen, alltid sikres representasjon i styret. 



 

 

Utkast til strategi for Osloregionens Europakontor 2021-2025  
Organisasjonens foreslåtte visjon er at Osloregionens Europakontor gjør det enklere å bruke 
den europeiske arena for å løse samfunnsutfordringer. 
 
Ifølge strategiutkastet, betyr denne visjonen at Osloregionens Europakontor har lykkes når 
organisasjonen bidrar til at medlemmene tar EU- og europeiske virkemidler i bruk for å nå 
sine mål. 
Strategien trekker også opp tre egne mål for ORE:  

x Økt kompetanse 
x Økt synlighet 
x Økt deltakelse 

For hvert av målene er det angitt del-strategier og tiltak.  
 
Vurdering opp mot FNs bærekraftsmål: 
 
Forslag til ny formålsparagraf 
Forslag til nytt formål for Osloregionens Europakontor er «å bistå medlemmene i EU/EØS-
saker.» Forslaget er i samsvar med FNs bærekraftmål 17; samarbeid om å nå målene.  
 
Forslag til ny strategi 
Forslag til ny strategi er knyttet til den samme forståelsen av organisasjonens raison d’être 
(hensikt) som den foreslåtte nye formålsparagrafen. Strategien må dermed primært knyttes til 
det samme bærekraftmålet; samarbeid.  
 
Generell vurdering: 
Arbeidsgruppens argumentasjon for forslaget til nytt definert formål for Osloregionens 
Europakontor til «å bistå medlemmene i EU/EØS-saker,» virker logisk og godt gjennomtenkt. 
 
En representativ styresammensetning er grunnleggende for en organisasjon sin legitimitet og 
oppslutning. Med «Osloregionen» regnes her det geografiske området med fylkene Vestfold 
og Telemark, Viken og Innlandet, samt Oslo kommune. Etter regionreformen er det naturlig 
at alle disse fire folkevalgte organene er representert, i et styre med sju medlemmer.     
 
Utkastet til ny strategi som er presentert, rimer godt med forslaget til nytt formål for 
organisasjonen. Forslaget og dets begrunnelse reflekterer at regjeringen gjennom 
regionreformen har lagt et tydelig ansvar for den regionale samfunnsutviklingen til de nye 
fylkene. 
 
Regjeringen har også gjennom Distriktsmeldingen1 forutsatt at fylkeskommunene 
opprettholder kunnskap og innsikt i den mulighet norsk deltakelse i EU-programmer gir. 
OREs nye strategi fanger opp dette. 
 
 
Konklusjon: 
 
Fylkeskommunedirektøren mener forslaget til nytt vedtektsfestet formål for Osloregionens 
Europakontor tydeliggjør organisasjonen sin rolle på en god måte.    

 
1 Meld. St. 5 (2019-2020) Levende lokalsamfunn for fremtiden 



 

 

Sammensetningen av styret i organisasjonen bør være representativ for det området en i 
denne sammenhengen mener med «Osloregionen» som tilsvarer området som er bedre 
kjent som Østlandet. Av sju plasser i styret er det naturlig at det regionale folkevalgte nivået 
med fylkeskommunene Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet, samt Oslo kommune, har 
fast plass, og at dette inngår i vedtektene. 
 
Innlandet fylkeskommune slutter seg til forslag til ny strategi slik den foreligger.  
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Høringssvar - vedtektsendringer og ny strategi  
 
Viser til høringsbrev av 22. februar 2021.  
 
Under følger høringssvar fra Lillestrøm kommune. Høringssvaret ble vedtatt av Formannskapet 24. mars 
2021.  
 
Lillestrøm kommune skal bruke internasjonalt arbeid som et virkemiddel for å nå kommunens mål, og et 
verktøy for å forsterke gjennomføringen av kommunens oppgaver. 
 
Ved en målrettet bruk av internasjonale virkemidler skal vi sikre deltakelse i prosjekt som tilfører 
kommunen kunnskap og kompetanse, finne løsninger på felles utfordringer og realisere kommunens 
mål. 
 
Medlemskapet i Osloregionens Europakontor er et av våre viktigste virkemidler. Aktiv bruk av kontoret 
gir tilgang til målrettet EU/EØS-informasjon, internasjonale kontakter og nettverk, kompetanse og 
veiledning. For Lillestrøm kommune er det derfor viktig at kontorets strategier og organisering reflekterer 
kommuners samfunnsoppdrag. På denne måten kan kontoret fortsette å være et viktig virkemiddel for 
oss. 
 
Lillestrøm kommune er enige i arbeidsgruppens forslag om revidering av foreningens formål og oppfatter 
at endringen tydeliggjør foreningens rolle. Det er foreningens medlemmer, ikke foreningen som skal 
legge til rette for god samfunnsutvikling. Europakontorets oppgave er å bistå medlemmene på ulikt vis 
med EU/EØS-saker. Vedtektene bør reflektere dette. 
 
Lillestrøm kommune mener at det er viktig at styrets sammensetning er representativt slik at foreningen 
best mulig kan dekker behovet til de ulike medlemskategoriene. Videre bør styre være satt sammen på 
en måte som gjør at det kan følge opp foreningens drift. De tre alternative forslagene til 
styresammensetning sikrer alle representasjon fra alle medlemskategorier. 
 
Lillestrøm kommune har videre forståelse for at medlemmene som bærer de største økonomiske 
byrdene ved kontoret, ønsker fast representasjon i styret. Lillestrøm kommune mener videre at 
valgkomiteen skal jobbe uavhengig og på vegne av årsmøtet, og om fast representasjon knyttet til 
økonomisk byrde er ønskelig bør dette vedtektsfestes og ikke komme på instruksjon fra styret til 
valgkomiteen. 
 
Lillestrøm kommune stiller seg bak øvrige endringer av vedtektene. 
 
 



 

 2 

Lillestrøm kommunes samfunnsutvikling skal bygge på FNs bærekraftsmål. Lillestrøm kommune er 
positiv til at disse også skal være retningsgivende for Osloregionens Europakontors nye strategi. 
Hovedsatsingene Det grønne skiftet og Inkluderende samfunn og de tverrgående satsingene digital 
transformasjon, forskning, innovasjon og by- og regionalutvikling er i tråd med prioriteringen i Lillestrøm 
kommunes kommuneplan. 
 
At strategien skal gjennomføres med handlingsplaner utviklet av medlemmene gjør at aktivt bruk av 
medlemskapet fortsatt blir et viktig virkemiddel i vårt eget internasjonale arbeid. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Martine Matre Bonarjee 
Rådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk.  
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Telefon: 21 80 21 80 
postmottak@byr.oslo.kommune.no 
Org. Nr.: 976819837 
oslo.kommune.no 
 

 
 

 
 
Høringssvar fra Oslo kommune i høring om reviderte vedtekter og ny 
strategi for Osloregionens Europakontor  
 
Viser til invitasjon til høring om reviderte vedtekter og ny strategi for Osloregionens Europakontor 2021-
2025. Oslo kommune har følgende tilbakemeldinger: 
 
1. Revisjon av vedtekter 
Oslo kommune slutter seg til forslag til vedtektsendringer 
 
På punktet om styresammensetning kan Oslo kommune stille seg bak både alternativ 1 og alternativ 2. 
 
Oslo kommune mener at det er behov for at valgkomiteen får tydeligere retningslinjer, og har kommet til 
at dette bør tas inn i vedtektene. Oslo kommune vil derfor foreslå et tillegg til §10 Valgkomiteen. Det 
foreslås at det vedtektsfestes at valgkomiteen skal sende ut informasjon om valgprosessen inkludert 
tidsfrister, og innhente forslag på kandidater fra medlemmene.  
 
Forslag til tillegg: 
 
«Valgkomiteen skal senest 3 mnd før årsmøtet orientere alle medlemmene om valgprosessen med 
tidsfrister.» 
 
2. Strategi for Osloregionens Europakontor 2021-2025 
Oslo kommune mener at utgangspunktet for en strategi som skal angi mål og strategier må bygge på en 
innledning som omtaler hva som er medlemmenes utfordringer. Innledningen i dagens strategi bruker 
mye plass på å omtale EUs utfordringer mens fokus bør være medlemmenes utfordringer og hvordan 
disse møtes i EU. Oslo vil foreslå at innledningen omarbeides til å omtale medlemmenes utfordringer og 
hvorfor europeisk samarbeid og EU er viktig for å nå medlemmenes mål.   
 
Det må være sammenheng mellom utforingene og målene, og det bør også henge sammen med 
formålsparagrafen i vedtektene. Målene i strategien skal henge sammen med utfordringen i 
innledningen.  
 
Oslo kommune foreslår at den administrative kontaktgruppen og sekretariatet gis i oppdrag å omarbeide 
innledningen og vurdere om det er behov for å justere målene.  

 

astrid@osloregion.org  
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Punkt 3 Mål 
Når det gjelder dagens mål 1 mener Oslo at det under mål 1 bør omformuleres noe og ta inn et nytt 
kulepunkt.  
 
Forslag: 
 
• Bidra med kunnskap om relevant politikk- og regelverksutvikling i EU 
• Bidra med kunnskap og kompetanseheving om EU og om EØS-avtalen, EU-institusjonene og 

EUs programmer.  
 
Når det gjelder dagens mål 2 anbefaler Oslo kommune at den administrative kontaktgruppen bør se på 
formuleringen da målet i dagens formulering er definert som et virkemiddel for å nå de øvrige to målene 
fremfor å defineres som et selvstendig mål.  
 
Når det gjelder mål 3 mener Oslo at beskrivelsen i kulepunkt 1 kan være begrensende, andre kulepunkt 
kan strykes og føres opp som en strategi under måle i punkt 5 samt at tredje kulepunkt kan 
omformuleres.  
 
Forslag: 
 
• Bistå medlemmene i deltakelse i EU/EØS-prosjekter 
• Bistå medlemmene i arbeidet med å påvirke EUs politikk og regleverkutforming (etter oppdrag 

fra medlemmene) 
 
Punkt 4 
Det foreslås at punkt 4 strykes.  
 
Punkt 5 
Når det gjelder dagens mål 2 anbefaler Oslo kommune at den administrative kontaktgruppen bør se på 
formuleringen da målet i dagens formulering er definert som et virkemiddel for å nå de øvrige to målene 
fremfor å defineres som et selvstendig mål.  
 
Det foreslås at følgende punkt flyttes ned til strategier: 
• Gi tilgang til europeiske nettverk og relevante samarbeidspartnere i Brussel 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tale Teisberg Erna Ansnes 

kommunaldirektør seksjonssjef 
 
 
 
 
 



 
 
 
Vi viser til høring om reviderte vedtekter og ny strategi for Osloregionens Europakontor. 
  
OsloMet har følgende merknader:  
  
I forslag til nye vedtekter ønsker  
OsloMet alternativ 1 for sammensetning av styret: Vedtektene endres ikke 
  
Styret blir etter alternativ 1 sammensatt i samsvar med ordlyden i gjeldende vedtekter: 
  
§ 11 STYRET 
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. 
  
OsloMet har ikke merknader til utkast til strategi for Osloregionens Europakontor for perioden 2021-
25. 
  
  
Vennlig hilsen 
  
Yngve Foss 
forskningsdirektør  
 
OsloMet – storbyuniversitetet 
Divisjon for FoU 
Avdeling for forskning og utvikling  
Tlf: +47 67 23 65 80 
Mob: 982 23 574  
 



  

Rådsområde for Fylkesrådsleders kontor  
Postadresse: Schweigaards gate 4, 0185 OSLO E-post: post@viken.no 
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO Internett: www.viken.no  
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 921693230  
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Høringssvar fra Viken fylkeskommune om reviderte vedtekter og strategi 
for Osloregionens Europakontor 
 

Årsmøtet i Osloregionens Europakontor (ORE) ba om en helhetlig gjennomgang av vedtektene 
i foreningen. 

Viken fylkeskommune støtter de språklige endringer som er gjort for å gjøre vedtektene mer 
presise og i tråd med formålet til foreningen. Når det gjelder de alternative modellene for 
styrets sammensetning så ønsker Viken fylkeskommune alternativ 2; Vedtektene endres slik at 

medlemmenes budsjettandel brukes som kriterium for fast styreplass. Viken tenker at det er 
riktig at de medlemmene som bidrar mest til foreningens inntektsgrunnlag også har fast plass 
i styret. Vedtaket i fylkesrådet i Viken, 30.april, 2020, bekrefter dette synspunktet og vårt 
ønske om at alternativ 2 til styresammensetning velges; 

Fylkesrådet i Viken foreslår ny § 11 som «Styret bestĊr av syv representanter, inkludert leder og 

nestleder, og settes sammen slik at fylkeskommuner, kommuner og en kunnskapsinstitusjon er 

representert. Oslo skal være representert blant kommunene og Viken blant fylkeskommunene. Det skal, 

fra samme medlem, velges personlig vara til hvert styremedlem.» 

Ut ifra hensynet til at de tre fylkeskommunene er i mindretall i foreningen, men likevel bidrar betydelig 

økonomisk, oppfordrer Fylkesrådet i Viken til at valgkomiteen henstilles om å forespørre alle 

fylkeskommunene, og innstille til styreplass, dersom de ønsker dette. 

 

Viken fylkeskommune støtter i hovedsak utkastet til revidert strategi som foreligger. Vi er 
veldig opptatt av at ORE tar en tydelig og aktiv rolle i arbeidet med kompetanseheving og økt 
deltakelse for medlemmene. Vi skulle imidlertid ønske at de 3 målene; Økt kompetanse, økt 

synlighet og økt deltakelse, ble prioritert og vektlagt noe annerledes. Viken fylkeskommune 
ønsker at økt synlighet nedprioriteres noe ift de to andre målene. Dette målet, slik det i dag 
står beskrevet, er etter vår mening for lite spisset. Vi tenker at det generelle arbeidet med 
synliggjøring av Osloregionen og medlemmene overfor relevante europeiske miljøer, 
samarbeidspartnere og beslutningstakere, har en usikker effekt. Vi ønsker derfor at dette 
målet nedtones i forhold til de to andre målene.  

Under mål 3 om økt deltakelse er det sagt at ORE skal påvirke EU-prosesser på oppdrag fra 

medlemmene. Videre under strategier står følgende setning; Utøve påvirkningsarbeid i EU-

prosesser på oppdrag fra medlemmene. Viken er helt tydelig på at disse punktene må tas ut 
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av strategien. Etter vår oppfatning er det ikke OREs rolle å drive med aktivt politisk 
påvirkningsarbeid.  

Vi ønsker at foreningen rendyrker den gode kompetansen som foreningen har innen 
kompetanseheving og formidling av relevant informasjon om politikk- og regelutvikling i EU, 
samt bistand i ulike faser av prosjektutvikling på vegne av medlemmene.   

 

Vennlig hilsen 

Tonje Brenna 

Fylkesrådsleder Viken fylkeskommune 
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