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MEDLEMSKONTINGENT 2020

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontingent for 2020 for medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen endres ikke
og settes til kr 1,50 pr innbygger i kommunene og fylkeskommunene. Oslo kommune
betaler dobbel medlemskontingent

SAKSFREMSTILLING
I følge vedtektenes pkt. 3-1 skal samarbeidsrådet fastsette årlig kontingent for Osloregionens
medlemmer. Det foreslås ingen endringer i kontingenten, som har vært uforandret siden
2010.

Osloregionens innsatsområder og ressursbehov
Osloregionen har en ambisiøs visjon om å styrke regionens posisjon i Europa, samtidig som
høye mål knyttet til regionens bærekraft skal nås. Visjonen er at regionen utvikles til en
konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. I 2016 vedtok Samarbeidsrådet nye
strategiske føringer og tematiske satsningsområder for Osloregionen. Her ble det vedtatt at
visjonen skal realiseres gjennom en flerkjernet utvikling basert på ulike regionale fortrinn,
kvaliteter og muligheter, sterkere byer/byklynger, og samordnede areal og transportløsninger
som ivaretar klima og miljø. En slik visjon stiller høye krav til langsiktig innsats.
Osloregionen arbeider for å samordne og styrke den felles regionale innsats innenfor
strategiområdene
1. Areal, transport og klima/miljø
2. Verdiskaping og kompetanse
3. Felles internasjonal profilering av Osloregionen
Det utarbeides årlige handlingsprogram som konkretiserer hvordan det skal arbeids innen
disse områdene.
Osloregionens faste inntektsgrunnlag, medlemskontingenten, har siden 2010 vært kr 1,50,pr innbygger for Osloregionens medlemskommuner/fylkeskommuner. Oslo kommune, som
kommune med fylkeskommunale oppgaver, betaler dobbel kontingent. Dagens
kontingentnivå vil i 2020 gi samarbeidsalliansen en inntekt på ca. 6,79 mill. kroner.
Samarbeidsalliansen Osloregionen hadde ved inngangen til 2019 ubenyttede midler fra
tidligere år i størrelsesorden 3,42 millioner kroner. Basert på vedtatt budsjett for 2019,
korrigert for regnskapet for 2018, vil reserven utgjøre ca. 1,39 millioner kroner ved utgangen
av 2019.
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Kontingentinntekten gir, i tillegg til finansiering av prosjekter, grunnlag for drift av sekretariat,
kontorhold, informasjonsarbeid og tiltak knyttet til råd, styre og alliansens administrative
arbeidsgrupper. Ca. 31 % av samarbeidsalliansens budsjett i 2019 er disponibelt til
prosjekter.
Osloregionens administrative organisering forutsetter at medlemmene aktivt bidrar med
kompetanse og arbeidskapasitet inn i alliansens prosjekter. Samtidig legges det til grunn at
samarbeidsalliansens prosjekter har en finansiering som ivaretar:
 Mulighet for reell fristilling og avlønnig av profesjonelle interne eller eksterne
medarbeidere til prosjektledelse og -koordinering.
 Mulighet for kjøp av ekstern konsulentbistand til utredninger, analyser.
 Mulighet for å delta som partner og gå inn i spleiselag med andre regionale
utviklingsaktører.
Styret vedtok i 2018 å styrke Osloregionen sekretariat. Per i dag har sekretariatet fire
ansatte.
Vurdering av kontingent 2020
Arbeidet i samarbeidsalliansen har langsiktige mål og er avhengig av forutsigbar finansiering.
På kort sikt utgjør dagens nivå på kontingentinntektene en tilfredsstillende grunnfinansiering
av samarbeidsalliansens prosjekter og regionale samarbeid også for 2020.
Fra og med 2016 er det etablert et samarbeid om å styrke Osloregionens internasjonale
posisjon gjennom profileringsaktivitet. Fra 2018 er det etablert en egen beslutningsstruktur
for profileringsarbeidet, kalt Oslo Brand Partner Arena. Medlemskommuner og –
fylkeskommuner i Osloregionen er invitert til å være med å finansiere arbeidet som Oslo
Brand Partners. Denne finansieringen er ikke en del av den ordinære kontingenten for
medlemskap i Osloregionen, og er heller ikke en del av Osloregionens ordinære budsjett.
Antallet medlemmer i samarbeidsalliansen vil endre seg som følge kommunereformen og
regionreformen. Det legges til grunn at nåværende medlemskap overføres til de nye
enhetene på kommunalt og fylkeskommunalt nivå. Det vises for øvrig til Osloregionens
vedtekter om medlemskap.
Styret i Osloregionen har i sak 55/18 drøftet organiseringen av det regionale samarbeidet i
Osloregionen. Det legges opp til en vurdering av dette i 2020, etter at de nye
fylkeskommunene er en realitet. Dette kan innebære endringer i organisering og
kontingentstruktur fra og med 2021.
Sekretariatet mener, basert på disse forholdene, det ikke er hensiktsmessig å foreta
endringer i kontingentsatsen for 2020.
Det innstilles derfor overfor samarbeidsrådet at medlemskontingenten for 2020 videreføres
på dagens nivå, kr 1.50 pr innbygger i kommunene og fylkeskommunene. Oslo kommune
betaler dobbelt kontingent.
Nedenfor følger tabell over det stipulerte budsjettgrunnlag for 2020. I henhold til
Osloregionens vedtekter skal medlemsavgiftene baseres på antallet innbyggere i
kommunene og fylkene pr. 1.1. i året før angjeldende budsjettår. Etter SSBs folketall pr.
1.1.2019 gir dette følgende inntekter basert på kr. 1.50 pr innbygger:
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Kontingentinntekter 2020, basert på kr 1,50 pr. innbygger
Medlemmer
Innbyggertall pr. 01.01.19
Fylkeskommuner (stipulert)
Oslo
Øvrige kommuner
Totalt medlemskontingent

1 591 674
681 071
1 575 902

Kontingent 2020
2 387 511
2 043 213
2 363 853
6 794 577

3

