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ÅRSRAPPORT 2017
Østlandssamarbeidet (ØS) ble formelt etablert 19. mars 1993 og er et frivillig nettverks-
samarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet; Akershus, Buskerud, Hedmark, 
Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.  Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle 
Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og skal samtidig sikre en regional 
balansert og bærekraftig utvikling innen landsdelen. 

Årsrapporten for 2017 presenterer det viktigste som Østlandssamarbeidet har hatt fokus på 
det siste året. Samferdsel, kompetanse, internasjonalt arbeid og regional utvikling har også 
i 2017 vært de sentrale politikkområdene for Østlandssamarbeidet. 

Utbygging av InterCity har førsteprioritet for Østlandssamarbeidet. Fredag 2. juni reiste der-
for fylkesordførere, ordførere, samferdselspolitikere og ungdomsrepresentanter fra fylkene 
på Østlandet med tog til i Oslo for å vise at en hel landsdel krever en tydeligere priorite-
ring av InterCity i Nasjonal Transportplan. Under markeringen på Oslo S bekreftet Nikolai 
Astrup, leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, at Stortinget vil sette av 
tilstrekkelige ressurser til planlegging slik at InterCity kan ferdigstilles i 2032/34. 

Østlandssamarbeidet v/Roger Ryberg overtok formannskapet i BSSSC 1. januar 2017 og 
det er i denne forbindelse allerede gjennomført flere møter med sentrale politikere i EU og 
i Østersjø-regionen. Østlandssamarbeidets sekretariat har blitt styrket for å ha tilstrekkelig 
kapasitet og kompetanse til å ivareta de operative støttefunksjonene.

I juni 2017 vedtok Stortinget regionreformen med en ny fylkesinndeling. For Østlandet 
innebærer dette at antall fylkeskommuner skal reduseres fra 8 til 4. Fra 1. januar 2020 vil 
Østlandet dermed bestå av fylkeskommunene Viken, Oslo, Innlandet og Vestfold-Telemark.  
Det er naturlig at de nye fylkeskommunene får en sentral rolle i arbeidet med å legge til 
rette for verdiskaping og næringsutvikling. I denne sammenheng kan en bedre samordnet 
innovasjons- og næringspolitikk på tvers av fylkesgrensene styrke Østlandets kapasitet og 
evne til innovasjon og ny næringsutvikling. 

Østlandssamarbeidet har i 25 år vært en viktig møteplass og arena for dialog og samarbeid 
mellom fylkeskommunene på Østlandet. Deltagelsen i Østlandssamarbeidet har i denne 
perioden bidratt til at fylkeskommunene har fått større gjennomslagskraft både nasjonalt 
og internasjonalt. 

Torsdag 1. mars 2018 markerer Østlandssamarbeidet sitt 25-årsjubileum med en egen konfe-
ranse og jubileumsmiddag i Oslo Rådhus.  Dette vil være en fin anledning til å drøfte hvordan 
samarbeidet mellom fylkene på Østlandet kan bidra til fortsatt vekst og utvikling i regionen. 

9. mars 2018

………………………….   ………………………..
Roger Ryberg    Anette M. Sollie
Leder av Kontaktutvalget   Nestleder i Kontaktutvalget
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DETTE SKJEDDE I 2017
Regionreform
Regionreformen skyter fart – og Stortinget vedtok 8. juni ny regioninndeling i Norge som 
skal   tre i kraft 1. januar 2020. På Østlandet reduseres antall fylkeskommuner fra 8 til 4. 
Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen. Fylkesgrensen mellom Hedmark og Oppland 
fjernes, samtidig som Vestfold og Telemark blir et felles fylke. Oslo består som kommune 
med fylkeskommunale oppgaver

InterCity og NTP 2018-2029
I forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan (NTP) for 2018-2029 mobiliserte 
Østlandssamarbeidet hele sitt nettverk. Fredag 2. juni reiste derfor ordførere, fylkespoliti-
kere og ungdomsrepresentanter med tog inn til en felles IC-markering på Oslo S. Her ble 
det overlevert et tydelig budskap til lederen av Stortingets transport- og kommunikasjons-
komite. 

Innovasjon og verdiskaping
Østlandssamarbeidet har fokus på verdiskaping og vekst i regionen. NIBR og Oxford Re-
search har derfor blitt engasjert til å gjennomføre en kartlegging av Østlandet som verdi-
skapingsregion. Rapporten ble overlevert i desember 2017, og peker på at Østlandet har et 
betydelig potensial for ytterligere vekst og verdiskaping.

BSSSC
Østlandssamarbeidet overtok formelt formannskapet for BSSSC (Baltic Sea States Sub-
regional Co-operation) 1. januar 2017 med fylkesordfører Roger Ryberg som ny formann. 
Formannskapet bidrar til at Østlandssamarbeidet har fått en viktig rolle for å forsterke 
samarbeidet mellom regionene rundt Østersjøen. 

Ny europapolitisk strategi
Kontaktutvalget vedtok ny europapolitisk strategi for Østlandssamarbeidet på møte 9. juni, 
der målet er økt medvirkning og innflytelse i europapolitikken. Forsterket samarbeid med 
nasjonale myndigheter skal prioriteres i planperioden 2017-2021.

Videregående opplæring (vgo)
Østlandssamarbeidets arbeidsgruppe for oppfølgingstjenesten arrangerte høsten 2017 
inspirasjonskonferanse i Asker for ansatte i syv fylkeskommuner.

Fagskole 
Etter signaler fra flere år tilbake om omlegging av finansieringen av fagskoletilbud, vedtok 
Stortinget dette i 2017: I statsbudsjett for 2018 samler Kunnskapsdepartementet tilskud-
dene, og fylkeskommunene får et større ansvar for forvaltning og for kompetansepolitikk. 
Innen Østlandssamarbeidet gir Kontaktutvalget fagpolitisk utvalg i oppdrag å vurdere 
hvordan man kan bidra til å styrke fagskolene, og fagpolitisk utvalg beslutter at det skal 
utarbeides en felles fagskolestrategi. 

Kultur
Østlandsutstillingen hadde et ekstraordinært aktivt år, med landsdelsutstilling for samtids-
kunst vist i tre fylker og et samarbeid med Schleswig-Holstein i Reformasjonsjubileumsåret. 
Med et Luther-sitat som overskrift – «å se med egne øyne» - ble kunstnere invitert til å 
delta i utstillinger i Kiel samt i fire kirker i tre østlandsfylker. 
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SAMARBEID MELLOM ÅTTE  
FYLKESKOMMUNER
Østlandssamarbeidet har til formål å videreutvikle Østlandet som en konkurranse- 
dyktig region i Europa og å sikre en regional balansert og bærekraftig utvikling  
innen landsdelen. Dette skal skje gjennom å fremme regionale interesser  
overfor eksterne beslutningstakere, og gjennom å drive prosjekt- og utviklings- 
arbeid av felles interesse, jf § 2 i vedtektene.  

Større politisk gjennomslagskraft og bedre ressursutnyttelse er grunnlaget for Øst-
landssamarbeidet, som er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkes-
kommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, 
Vestfold og Østfold. 
 
Kontaktutvalget er øverste organ innen Østlandssamarbeidet
Østlandssamarbeidet ble formelt etablert 19. mars 1993. Samarbeidet utfører de oppgaver 
fylkeskommunene er enige om å løse i fellesskap. Det kan være oppgaver både av politisk 
og administrativ karakter. Alle fylkeskommuner inviteres til å delta i oppgaver og aktiviteter 
i regi av Østlandssamarbeidet, men det er opp til den enkelte fylkeskommune å beslutte 
hvorvidt den ønsker å delta i ulike prosjekter.

Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Østlandssamarbeidet fremme felles anbefalinger til 
politisk behandling i fylkeskommunene. Hver fylkeskommune er representert med tre med-
lemmer i kontaktutvalget: politisk leder (fylkesordfører, fylkesrådsleder eller byrådsleder), 
opposisjonsleder og representant for administrativ leder (fylkesrådmann, fylkesdirektør eller 
kommunaldirektør).

Kontaktutvalgets medlemmer
I 2017 hadde kontaktutvalget tre møter, og man behandlet totalt 50 saker. Høstmøtet i 
kontaktutvalget ble gjennomført på Gjøvik 26. og 27. oktober. Kontaktutvalget har i 2017 
bestått av følgende medlemmer:

Strategi 2016-2019
På møte i kontaktutvalget 9. mars 2016 ble det vedtatt en ny strategi for perioden 2016-
2019. Visjonen er at Østlandssamarbeidet skal bidra til at Østlandet styrker sin posisjon som 
en bærekraftig og konkurransedyktig europeisk region med et sterkt internasjonalt fokus 
og engasjement. Med utgangspunkt i visjonen skal Østlandssamarbeidet i planperioden 
arbeide langsiktig, målrettet og rasjonelt for å bidra til at Østlandet: 

•	 oppfattes som en solidarisk region med et sterkt engasjement for menneskerettigheter, 
frihet og fred

•	 fremstår som en grønn, bærekraftig og smart region - og som leder an innenfor  
utvikling og implementering av ny teknologi

•	 lykkes med å bygge ut en infrastruktur i verdensklasse

•	 har et næringsliv og bedrifter med sterk internasjonal konkurransekraft

•	 får en moderne og innovativ offentlig sektor

FYLKES-
KOMMUNE

FYLKESORDFØRER/-RÅDSLEDER
BYRÅDSLEDER

OPPOSISJONSLEDER FYLKESRÅDMANN/-DIREKTØR/
KOMMUNALDIREKTØR

AKERSHUS nEStlEdER AnEttE M. Solli (H) tonjE bREnnA (A) tRon bAMRUd

bUSKERUd lEdER RogER RybERg (A) RUnE KjølStAd (H) gEoRg SMEdHUS

HEdMARK PER-gUnnAR SvEEn (A) RUnE øygARdEn (H) HAnnE vARHAUg SøbERg

oPPlAnd EvEn AlEKSAndER HAgEn (A) KARi AnnE jønnES (H) HjAlMAR nøRStEbø-SolbjøR

oSlo RAyMond joHAnSEn (A) EiRiK lAE SolbERg (H) nilS HolM 1

tElEMARK SvEin toRE løKSlid (A) gUnn MARit HElgESEn (H) Evy-Anni EvEnSEn

vEStFold RUnE HogSnES (H) ARvE HøibERg (A) Egil joHAnSEn

øStFold olE HAAbEtH (A) SiMEn noRd (H) AnnE  SKAU

Nestleder av kontakt-
utvalget Anette 
M. Solli, 
foto: Akershus 
fylkeskommune

Leder av kontakt- 
utvalget Roger Ry-
berg, foto: Buskerud 
fylkeskommune

1 -Nils Holm fratrådte 01.11.2017 og ble 
erstattet av Hans Petter Gravdal

De fem satsingsområdene 

1. Samferdsel, miljø og klima
2. næringsutvikling og verdiskaping
3. Europapolitisk arbeid
4. Regionreform
5. Kompetanse
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FAGPOLITISKE UTVALG
Målsettingen med fagpolitiske utvalg innen Østlandssamarbeidet er å oppnå bredere  
politisk deltakelse, sterkere involvering i arbeidet og mer kraft i de valgte 
fokusområdene. De fagpolitiske utvalgene skal være fora for informasjons- og 
erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, for samordning av synspunkter 
og for oppfølging av Østlandssamarbeidets arbeidsprogram innen sine respektive 
ansvarsområder.

Fagpolitiske utvalg i Østlandssamarbeidet
Fylkeskommunene anbefales å oppnevne medlem både fra posisjon og opposisjon til 
hvert fagpolitisk utvalg. Det er likevel opp til den enkelte fylkeskommune å beslutte om 
den ønsker å delta i et fagpolitisk utvalg, og om den vil delta med ett eller to medlemmer. 
Østlandssamarbeidet har tre fagpolitiske utvalg med følgende sammensetning i perioden 
2015-2019.

INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG

AKERSHUS LARS SALVESEN (KRF) OG GjERMUND SKAAR (SV)

BUSKERUD HANNA LISA MATT (MDG) OG SANDRA BRUFLOT (H)

HEDMARK DAG RØNNING (SP) OG ERIK RINGNES (V)

OPPLAND IVAR ODNES (SP) 1 OG EIVIND BRENNA (V) 

TELEMARK HANS EDVARD ASKjER (KRF) OG GUNN MARIT HELGESEN (H) 

VESTFOLD KÅRE PETTERSEN (V) OG KARL EINAR HASLESTAD (A)

ØSTFOLD SIV HENRIETTE jACOBSEN (A) OG LEIF wILLy ERIKSEN(FRP)

Ivar Odnes – nestleder, 
foto: Oppland  
fylkeskommune

Elin Johanne Tvete– 
nestleder,  
foto: Østfold  
fylkeskommune

Gunn Marit Helgesen 
– leder, foto: Dan Riis/
Telemark fylkeskom-
mune

Aasa Gjestvang – 
leder,  foto: Per Erik 
Holland

Olav Moe – leder, 
foto: Østfold  
fylkeskommune

 Lan Marie Nguyen 
Berg - nestleder
Foto: Oslo kommune

FAGPOLITISK UTVALG FOR OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING

AKERSHUS ARNE RUNE GjELSVIK (FRP) OG INA RANGØNES LIBAK (A)

BUSKERUD SISSEL URKE (V) OG CHRISTOFFER wAND (H) 

HEDMARK AASA GjESTVANG (SP) OG ELI wATHNE (H)

OPPLAND ANNE MARTE KOLBjØRNHUS (A) OG TORLEIF BANG (H)

TELEMARK MAjA FOSS FIVE (A) OG BEATE MARIE DAHL EIDE (SP)

VESTFOLD BjØRN KRISTIAN SVENDSRUD (FRP) OG TRULS VASVIK (A)

ØSTFOLD ELIN TVETE (SP) OG ROAR LUND (H)

FAGPOLISK UTVALG FOR SAMFERDSEL

AKERSHUS SOLVEIG SCHyTz (V) OG KRISTIN ANTUN (MDG)

BUSKERUD OLAV SKINNES (SP) OG DAG FjELD EDVARDSEN (H)

HEDMARK ANNE KARIN TORP ADOLFSEN (A) OG HELGE THOMASSEN (PP)

OPPLAND ANNE ELISABETH THORESEN (AP) OG ØySTEIN ANDREASSEN (FRP) 

OSLO LAN MARIE NGUyEN BERG (MDG)

TELEMARK KNUT DUESUND (KRF) OG GRy ANETTE REKANES AMUNDSEN (FRP) 

VESTFOLD HANS HILDING HØNSVALL (KRF) OG MORTEN ISTRE (AP) 

ØSTFOLD OLAV MOE (KRF) OG GRETHA KANT (H)

1 -Ivar Odnes ble valgt inn på Stortinget høsten 2017 og ble erstattet av Aud Hove
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Tron Bamrud, 
foto: Akershus 
fylkeskommune

Evy-Anni Evensen,
foto: Telemark 
fylkeskommune

Sekretariatsleder 
Jon Petter Arntzen

RÅDMANNSUTVALGET

AKERSHUS FyLKESRÅDMANN TRON BAMRUD

BUSKERUD FyLKESRÅDMANN GEORG SMEDHUS

HEDMARK FyLKESDIREKTØR HANNE VARHAUG SØBERG

OPPLAND ASS. FyLKESRÅDMANN HjALMAR NØRSTEBØ-SOLBjØR

OSLO FAGDIREKTØR NILS HOLM 1

TELEMARK FyLKESRÅDMANN EVy-ANNI EVENSEN 

VESTFOLD FyLKESRÅDMANN EGIL jOHANSEN

ØSTFOLD FyLKESRÅDMANN ANNE SKAU

Rådmannsutvalget 
Rådmannsutvalget samordner den administrative behandlingen av saker i Østlandssamar-
beidet. Rådmannsutvalget har i 2017 vært ledet av Tron Bamrud og med Evy-Anni Evensen 
som nestleder. I 2017 hadde rådmannsutvalget 3 møter og man behandlet totalt 37 saker. 

DE ÅTTE FYLKESKOMMUNENE PÅ ØSTLANDET

KONTAKTUTVALGET RÅDMANNSUTVALGET

SEKRETARIATET

FPU SAMFERDSEL

FPU KOMPETANSE

FPU INTERNASJONALT

AKERSHUS BUSKERUD HEDMARK OPPLAND OSLO TELEMARK VESTFOLD ØSTFOLD

SAMFERDSEL

KOMPETANSE

INTERNASJONALT

POLITISKE UTVALG ADMINISTRATIVE ORGANER

Østlandssamarbeidets organisasjon tilpasses kontinuerlig i forhold til de arbeids-
oppgaver kontaktutvalget prioriterer. Administrative fag- og nettverks-grupper er 
avgjørende for å tilrettelegge for både politisk og administrativt samarbeid.

Organisasjonskart for Østlandssamarbeidet i 2017

ORGANISASJON  
OG ADMINISTRASJON

Sekretariatet
Sekretariatet for Østlandssamarbeidet er et service- og samordningsorgan for de ulike poli-
tiske utvalg og administrative grupper som er etablert innen Østlandssamarbeidet. 

Akershus fylkeskommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for de ansatte i sekretariatet. jon 
Petter Arntzen er leder for sekretariatet som er lokalisert i Schweigaards gate 10 i Galleri 
Oslo – og er samlokalisert med Akershus Kollektivterminaler, Osloregionen og Oslo- 
regionens Europakontor.

1 -Fagdirektør Nils Holm fratrådte 01.11.2017 og ble erstattet av kommunaldirektør 
Hans Petter Gravdal
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Administrative faggrupper i Østlandssamarbeidet
For å bistå sekretariatet i faglige spørsmål har Østlandssamarbeidet en rekke administrative 
faggrupper på de ulike politikkområdene:

Opplæring og kompetanse
Den administrative faggruppa for opplæring og kompetanse ble i 2017 ledet av fylkesopp-
læringssjef Helge Galdal fra Telemark fylkeskommune. Han ble erstattet av Solveig Olsen fra 
Østfold fylkeskommune 2. halvår 2017.

I tillegg har følgende faglige undergrupper på kompetanseområdet vært tilknyttet Øst-
landssamarbeidet i 2017:

Solveig OlsenHelge Galdal

Siv Tørudbakken

Kjersti Garberg

GRUPPE LEDER:  

FAGSKOLE KNUT OLE ROSTED (AKERSHUS )  /  NILS THORBjØRN MyHREN (TELEMARK)

FAG- OG yRKESOPPLæRINGSGRUPPA HANS jACOB EDVARDSEN (TELEMARK)

OPPFØLGINGSTjENESTEN FOR UNGE 
UTENFOR SKOLE OG ARBEID 

MARIANN AAS (ØSTFOLD)

VOKSENOPPLæRINGSGRUPPA jORUNN FOSSEN (HEDMARK)

GRUPPE FOR SPESIALUNDERVISNING / 
INSTITUSjONSUNDERVISNING

ANNE GRy FADUM CARLSEN (VESTFOLD) / MAGNE HØyER (BUSKERUD)

GRUPPE FOR PEDAGOGISK BRUK AV 
IKT I VGO

SIGRUN BERGSETH (BUSKERUD)

ØKO-GRUPPE (ØKONOMI – KOSTRA – 
OPPLæRING)  

KjETIL BAKKELI (AKERSHUS ) OG LENE LØwING TORP (ØSTFOLD) REPRESENTERER 
ØSTLANDSGRUPPA INN I FELLES ØKO-GRUPPE FOR ALLE FyLKESKOMMUNER (SOM HAR TO 
KS-OPPNEVNTE REPRESENTANTER I SSBS FyLKESKOSTRAGRUPPE)

KULTURGRUPPA ROLF OLSEN (VESTFOLD)
     

Europapolisk/internasjonalt samarbeid
Internasjonal administrativ gruppe har i 2017 vært ledet av internasjonal sjef Kjersti Gar-
berg fra Østfold fylkeskommune.

 
Samferdsel
Den administrative samferdselsgruppa har i 2017 vært ledet av Siv Tørudbakken (Vestfold 
Fylkeskommune).

I tillegg har følgende faglige undergrupper vært tilknyttet Østlandssamarbeidet i 2017 på 
samferdselsområdet:

•	 Billetteringsgruppen med Bjørn Aasebø fra Vestfold som leder

•	 Faggruppe for ny tømmerterminal på Østlandet med jon Petter Arntzen (ØS) som leder
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SAMFERDSEL
Full IC-utbygging med dobbeltspor 
til Hønefoss, Lillehammer, Skien og 
Halden er et prosjekt med nasjonal 
betydning. Dette er muligheten til å 
sette gods- og passasjertrafikken på 
skinner, knytte landsdeler sammen og 
gi hele Norge en grønn rute til resten 
av Europa. Full IC-utbygging åpner 
for regionforstørring og bærekraftig 
næringsutvikling på Østlandet, samti-
dig som jernbanen styrker sin konkur-
ransekraft mot bil og fly. 

LILLEHAMMER
1.23 t

HØNEFOSS
0.37 t

OSLO

HALDEN
1.08 t

GÖTEBORG
2 t

KRISTIANSAND
2.15 t

STAVANGER
3.35 t

BERGEN
4 t

TRONDHEIM
4.5 t

SKIEN
1.38 t

Reisetider ved ferdig utbygd InterCity

InterCity er det viktigste samferdselsprosjektet på Østlandet. Østlandssamarbeidet 
og fylkeskommunene i regionen har derfor i 2017 forsterket arbeidet for å sikre full 
utbygging av InterCity med dobbeltspor til Skien, Lillehammer og Halden og Hønefoss. 
Satsning på jernbane, kollektivtransport, gange og sykkel - samt mer godstransport 
på sjø og bane – vil være avgjørende for å redusert utslipp av klimagasser og bedret 
lokal luftkvalitet.

InterCity og Nasjonal Transportplan 2018-2029 
Transportetatene overleverte tidlig i februar 2016 grunnlagsdokumentene for NTP 2018-
2029. I brev til samferdselsdepartementet 26. juni 2016 sendte Østlandssamarbeidet en 
felles høringsuttalelse til forslaget, der InterCity-utbyggingen ble utpekt som det viktigste 
samferdselstiltaket på Østlandet. For Østlandssamarbeidet var det i 2017 viktig å følge 
dette opp gjennom direkte kontakt og dialog med Storting og Regjering.  

Østlandssamarbeidet har i 2017 gjennomført en rekke møter med sentrale politikere både 
i Regjeringsapparatet og på Stortinget. Et av disse møtene var møtet på Stortinget med 
representanter fra Ap og Sp i transport- og kommunikasjonskomiteen 14. februar.  Tilsva-
rende er det gjennomført møter med posisjonspartiene.

På en pressekonferanse på Oslo S torsdag 2. mars 2017 ble det kjent at Regjeringen og 
samarbeidspartiene V og Kr.F var blitt enige om de økonomiske rammene og hovedprio-
riteringene i ny NTP for 2018-2029. På presskonferansen ble det informert om at også 
ytre InterCity skal bygges ut med dobbeltspor, samtidig som ferdigstillelsen forskyves til 
2032/2034. 

Kontaktutvalget drøftet igjen InterCity-prosjektet på møte 10. mars. På grunn av usikkerhet 
rundt fremdrift og utbygging utformet man et brev til statsråd Solvik-Olsen der man blant 
annet skriver:

«….For byene og kommunene langs de ulike IC-korridorene/banestrekningene er det av 
stor betydning at man nå opprettholder tempo og fremdrift i planarbeidet. Rask planav-
klaring er avgjørende for arealdisponering, samt for by- og tettstedsutvikling langs alle 
banestrekningene.Kontinuitet i planleggingsarbeidet er derfor en vesentlig premiss for å 
opprettholde fremdriften i prosjektet. Østlandssamarbeidet vil derfor understreke betyd-
ningen av at man setter av tilstrekkelig ressurser til å videreføre planleggingen på de ulike 
delstrekningene på hele InterCity…»

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte 5. april ny Nasjonal Transportplan.  I den 
påfølgende høringen på Stortinget 25. april ble det fra Østlandssamarbeidet gitt utrykk for 
at fylkeskommunene på Østlandet er tilfreds med at det nå er bred og tverrpolitisk enighet 
om å opprettholde ambisjonsnivået om full InterCity-utbygging med dobbeltspor til Høne-
foss, Skien, Lillehammer og Halden. Det ble også pekt på at det er uheldig at ferdigstillelsen 
av InterCity utsettes til 2032/34.

Fredag 2. juni ble det gjennomført en ordførersamling på Oslo S – med stor deltagelse 
fra fylkesordførere, ordførere, andre regionale politikere og ungdomsrepresentanter fra 
fylkene. Rune Hogsnes (H), Ivar Odnes (Sp), Olav Skinnes (SP) og Thor Edquist (H) holdt 
appeller og informerte om betydningen av de ulike banestrekningene. I tillegg holdt Timo 
Nikolaysen fra Buskerud et innlegg på vegne ungdommene i ØstsamUng. 

Østlandssamarbeidets viktigste budskap til representantene fra Stortingets transport- og 
kommunikasjonskomite var at det nå må settes av tilstrekkelige planleggingsmidler i første 
periode av NTP (2018-2021), slik at man kan ferdigstille kommunedelplaner og regulerings-
planer på de ulike delstrekningene helt frem til Lillehammer, Skien, Halden og Hønefoss. 
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Siv Jacobsen og Rune Hogsnes (til høyre) på budsjetthøring 31. 
oktober. Her sammen med Helge Orten, ny leder i transport og 
kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Siv Jacobsen og Bjørn Rosengren

Ordførersamling for InterCity på Oslo S
Nikolay Astrup forsikret delegasjonen fra Østlandssamarbeidet om at det vil bli satt av  
tilstrekkelige ressurser slik at InterCity kan ferdigstilles i 2032/34.

Ordførersamlingen fikk stor medieoppmerksomhet i lokale, regionale og nasjonale medier. 
Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget avgav sin innstilling om NTP 2018-2029 
den 12. juni og Stortinget gjorde sine endelige vedtak om ny NTP 2018-2029 i møte 19. juni. 

For Østlandssamarbeidet har det vært viktig å følge opp InterCity også etter at NTP-vedta-
ket ble gjort i Stortinget. Første mulighet var budsjetthøringen på Stortinget 31. oktober, 
der det ble uttrykt bekymring for at man i budsjettfremlegget legger opp til en pause i 
planlegging og utbygging på Vesfoldbanen i 2 år fra 2019. Tilsvarende har man på Dovre-
banen ikke satt av midler til videre utbygging gjennom Stange slik det var forutsatt.

Grensekryssende korridorer
Østlandssamarbeidet ser det som viktig at man nå får på plass et forpliktende samarbeid 
mellom Norge og Sverige slik at man får fortgang i arbeidet med å planlegge en moderne 
og fremtidsrettet jernbane mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm. Det bør i denne 
sammenheng også vurderes alternative finansierings- og organisasjonsmodeller som kan 
bidra til raskere planlegging og utbygging. Både kontaktutvalget og fagpolitisk utvalg 
for samferdsel har drøftet disse temaene i 2017. I Østlandssamarbeidets uttalelse til NTP 
2018-2029 viser man til den sterke veksten i passasjer- og godstrafikken mellom Norge og 
kontinentet og det pekes på at den fremlagte NTP 2018-2029 må følge dette opp.

Tirsdag 23. mai var Østlandssamarbeidet medarrangør for en jernbanekonferanse på 
Voksenåsen der ca. 1oo norske og svenske deltagere fra næringsliv, politikk og forvaltning 
deltok. Byrådsleder Raymond johansen i Oslo kommune åpnet konferansen. En felles reso-
lusjon ble utarbeidet der arrangørene peker på behovet for samordning av planleggingspro-
sessene på norsk og svensk side. Videre ble det stilt krav om at myndighetene i begge land 
setter av tilstrekkelig kapasitet og ressurser til planlegging og utbygging.
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Morten Istre og Hans Hønsvall, 
medlemmer i fagpolitisk utvalg fra 
Vestfold.

Anette Solli ønsket Dr. Ulrike Assig 
fra Brandenburg velkomment til 
Scandria-møte i Oslo

Prosjektgruppemøte i Oslo 7. mars

Handlingsprogram - Statens Vegvesen
I forslaget til handlingsprogram for 2018-2023 (2029) konkretiserer Statens Vegvesen prio-
riteringene og innsatsen på fylkesvegene i første seksårsperiode av Nasjonal Transportplan 
2018-2029. I høringsuttalelsen fra Østlandssamarbeidet, som ble oversendt i desember 
2017, pekes det på at fylkeskommunene må involveres sterkere og på et tidligere tidspunkt 
i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan. Tilsvarende er det viktig at fylkeskom-
munene får en mer sentral rolle i forbindelse med utarbeidelse av handlingsprogrammene. 
I høringsuttalelsen tar man også opp behovet for kontinuitet i planlegging og utbygging, 
videreføring av rentekompensasjonsordningen, etterslepet på fylkesvegnettet, utfordringer 
knyttet til miljø/klima, finansiering til planlegging av tiltak i byområder og utbedringer av 
flaskehalser for tømmernæringa. 

Fagpolitisk utvalg besøker Vestfold
Fagpolitisk utvalg for samferdsel besøkte Vestfold og Larvik 4. og 5. mai 2017. I tillegg til 
det ordinære utvalgsmøtet besøkte man Larvik Havn før turen gikk videre til befaring på ny 
E18 Bommestad – Sky. Befaringen ble avsluttet med en orientering om byggeprosjektet på 
jernbanen mellom Farriseidet – Porsgrunn. 

Scandria2Act
Østlandssamarbeidet er nå midtvegs i gjennomføringen av interregprosjektet Scandria2Act 
og Østlandssamarbeidet har i 2017 fått utarbeidet en godsanalyse, der Moe/Tetraplan AS 
har vært engasjert som ekstern konsulent. Analysen dokumenterer at det er tilstrekkelig 
gods for å kunne sette opp kommersielle tilbud med båt og/eller jernbane mellom Oslo og 
kontinentet. Samtidig peker rapporten på en del flaskehalser som gjør det vanskelig å flytte 
gods over til båt eller bane. Det pekes blant annet på at norske transportører og mottakere 
av gods i mange tilfeller ikke kan påvirke hvilken transportmåte som benyttes ved import av 
varer fra utlandet. I den neste og avsluttende fasen av prosjektet, skal det i første halvår av 
2018 gjennomføres en mulighetsstudie der man skal se nærmere på konkrete business case.

Østlandssamarbeidet var sammen med Akershus Fylkeskommune vertskap for et seminar i 
Oslo 7. og 8. mars der ca. 30 prosjektdeltagere fra Sverige, Danmark, Finland, Tyskland og 
Norge deltok. Seminaret ble åpnet av Anette Solli.

Som en del av Scandria2Act vurderer man også muligheten for å etablere en strategisk 
samarbeidsallianse mellom regionene i Scandria-korridoren.  
 
Formålet med en slik allianse er
 “…to implement a sustainable and multimodal transport system by 2030 in the Baltic Sea 
Region and along the Scandinavian – Mediterranean Core Network Corridor”. 

Fylkesordfører Anette Solli representerte i denne forbindelse Østlandssamarbeidet på en 
konferanse som ble avholdt i Berlin 25. og 26. oktober. Østlandssamarbeidets rolle og 
deltagelse i Scandria Alliance vil bli nærmere avklart i 2018.

Felles tømmerhavn for Østlandet
Forutsigbare rammebetingelser for import/eksport av tømmer og trevirke er viktig for å ta 
ut verdiskapingspotensialet fra skognæringa på Østlandet. Uklarhet knyttet til fremtidig 
bruk av tømmerterminalen på Lierstranda er foranledningen til at Buskerud fylkeskommune 
høsten 2017 tok kontakt med Østlandssamarbeidet. På møte i kontaktutvalget 27. oktober 
2017 ble det derfor besluttet at fylkeskommunene på Østlandet må samarbeide for å sikre 
skognæringen og industrien på Østlandet optimale logistikkløsninger. En regional arbeids-
gruppe følger nå opp denne saken, og et forslag til hovedprosjekt skal legges frem og 
drøftes på møte i kontaktutvalget i mars 2018.
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NÆRING OG  
REGIONAL UTVIKLING 
Østlandet har de siste 10-årene hatt en sterk vekst. Med planlagte infrastruktur-
investeringer både på vei og bane, forventes den positive utviklingen å fortsette i 
årene som kommer. Samtidig står regionen ovenfor mange utfordringer - og det er 
stort behov for omstilling, innovasjon og økt verdiskapning både i privat og offentlig 
sektor. For Østlandssamarbeidet er det viktig å ha et næringsliv og bedrifter med 
sterk internasjonal konkurransekraft. Dette må kombineres med strategier som 
sikrer en bærekraftig og balansert utvikling innenfor hele regionen. Følgende 
aktiviteter innenfor næring og regional utvikling har vært prioritert 2017.

Smart spesialisering – og regional næringsutvikling på Østlandet
Initiativet til en regional satsing på smart spesialisering for Østlandet ble tatt av interna-
sjonalt fagpolitisk utvalg i 2015. Etter dette har kontaktutvalget i flere omganger drøftet 
tematikken. På møte i kontaktutvalget i juni 2016 ble det bestemt å videreføre arbeidet 
– med Osloregionen og Osloregionens Europakontor som samarbeidspartnere. En regional 
arbeidsgruppe har i 2017 deltatt i arbeidet med å få på plass et bedre kunnskapsgrunnlag. 
Det har vært spesielt viktig å få en bedre oversikt over de innovative næringsmiljøene på 
Østlandet samtidig som det har vært ønskelig å få sett nærmere på om virkemiddelappa-
ratet fungerer godt nok for å skape vekst i regionen.  NIBR og Oxford Research leverte det 
beste tilbudet og 5. april ble kontrakten med NIBR signert. 

I rapporten fra NIBR, som ble overlevert i desember, pekes det på at tjenesteyting utgjør 
den dominerende andelen av verdiskapningen og sysselsettingen på Østlandet. Regionen 
- og spesielt Oslo og Akershus - er ledende innenfor kunnskapsintensiv forretningsmessig 
tjenesteyting (KIFT), kultur- og opplevelsesnæringer (KON), handel og annen privat tjeneste-
yting. Sterkere koblinger på tvers av miljøer og fylkesgrenser (klynge- til- klyngesamarbeid) 
er nødvendig for å ta ut verdiskapingspotensialet i regionen.

NIBR peker også på at det vil være behov for et tettere samarbeid mellom fylkeskommu-
nene for å få en mer effektiv regional FoU- og innovasjonspolitikk. Regionalisering av de 
offentlige virkemidlene hører med i et slikt bilde, fordi regionene selv vet hvor skoen tryk-
ker. Fylkeskommunene har derfor en viktig strategisk og koordinerende rolle.

Anbefalingene fra NIBR må ses i sammenheng med at fylkeskommunene nå står foran en 
omfattende regionreform. Grunnlagsmaterialet fra NIBR-rapporten vil uansett være nyttig å 
ha med seg i det videre arbeidet når oppgavene til de nye fylkeskommunene skal fastsettes.

Konferanse om det grønne byggskiftet
Østlandssamarbeidet har vært opptatt av utviklingen i skog- og trenæringa. På møte i 
kontaktutvalget 28. oktober 2016 ble det besluttet å gjennomføre en konferanse for å 
fokusere på det «grønne byggskiftet» i og med at bygg står for 1/3 av alle klimagassutslipp 
i Norge. Konferansen, som ble gjennomført i samarbeid med leverandørutviklingsprogram-
met og Osloregionen tirsdag 28. mars 2017, samlet rundt 140 deltagere fra kommuner, 
fylkeskommuner og fra næringslivet.

Stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter
17. februar 2017 la regjeringen fram stortingsmeldingen om bærekraftige byer og sterke 
distrikter. I meldingen - Meld.St.18 (2016-2017) - fremmes tiltak som skal sikre vekstkraft, 
likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Regjeringen peker på at dette vil
bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret og skape levende lokalsam-
funn med trygge jobber i hele landet. Meldingen ble drøftet på møte i regional arbeids-
gruppe 21. april. Det ble konkludert med at hver enkelt fylkeskommune følger opp saken 
og at det ikke gis felles høringsinnspill fra Østlandssamarbeidet.

Marius Holm, 
daglig leder Zero

Per Gunnar Sveen,
Fylkesrådleder i Hedmark 
fylkeskommune

Arbeidsgruppen ”Smart spesialisering” 
i arbeid
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OPPLÆRING OG KOMPETANSE
Medlemmer i fagpolitisk utvalg er hovedutvalgsleder / fylkesråd og opposisjonsleder 
i hovedutvalg / komité i de 7 fylkeskommunene. Fylkesopplæringssjefer / direktører 
utgjør  administrativ gruppe: kompetansegruppa (som sammen med Oslo utgjør 
østlandsdelen av Forum for fylkesutdanningssjefer, FFU).

Kompetansegruppa har opp gjennom årene sett behov for faggrupper / nettverksgrupper 
på ulike områder, f.t: fag- og yrkesopplæring, fagskole, voksenopplæring, oppfølgings-
tjenesten for unge utenfor arbeid og skole, spesialundervisning, pedagogisk bruk av ikt i 
videregående opplæring (vgo),  Kostra i vgo. Nettverksgruppene har medlemmer fra fyl-
keskommunene og Oslo og ser erfaringsutveksling og samarbeid over fylkesgrensene som 
svært nyttig. 

Fagpolitisk utvalg – tema i 2017 og forslag til tema for 2018-2019
Fagpolitisk utvalg brukte deler av sitt første møte til sammen med kompetansegruppa å 
drøfte hvordan skape merverdi ved utvalgsarbeidet. Utvalgets utgangspunkt er skoleeier-
perspektivet. Men i 2017 ble det også satt fokus på arbeidsgiverrollen ved at KS to ganger 
møtte for orientering om lærernes arbeidstidsordning, som var oppe for forhandlinger i 
2017. Resultatet av forhandlingene mellom KS og lærerorganisasjonene ble forlengelse 
av eksisterende avtale to år til.  Innenfor videregående opplæring var tema bl.a. fraværs-
regelverk, friere skolevalg, tilstandsrapporter, tilskudd til tilrettelagt opplæring, NOKUTs 
godkjenning av utenlandsk utdanning.  Innenfor fagskoleområdet vedtok utvalget å ville 
utarbeide en felles fagskolestrategi for de fylkeskommunale fagskolene på Østlandet. Dette 
for å følge opp Kontaktutvalgets vedtak om å vurdere hvordan man gjennom Østlands-
samarbeidet kan bidra til å styrke fagskolene i regionen. Arbeidet med Høyere yrkesfaglig 
Utdanning var også tema. 

For handlingsprogram 2018-2019 foreslo fagpolitisk utvalg tre hovedtemaer:  

A) Videregående opplæring med vekt på fornyelse, relevans og kvalitet,  
B) Fagskole,  
C) Regional kompetansepolitikk. 

Administrativt samarbeid
Kompetansegruppa drøftet ny oppfølging av forskningsprosjektet «Bortvalg og kompe-
tanse» (2002-2007), og seks fylkeskommuner inngår avtale med NIFU om å kartlegge hvor 
10. klassingene fra 2002 befinner seg kompetansemessig / yrkesmessig ved 30 års-alder. 
Kompetansegruppa deltok ellers i fagpolitisk utvalgs diskusjon om hvordan arbeid i utvalget 
bør legges opp og gav innspill til handlingsprogram 2018 – 2019 og de politiske møtene. 

Fagskolegruppa
I vårhalvåret inviterte fagskolegruppa alle tilbydere av helsefag i de åtte østlandsfylkene til 
felles møte, noe som ble tatt godt imot. 

Etter at det i mange år var bebudet omlegging av finansiering av fagskolene, kom det ved-
tak i Stortinget i 2017, med endringer i Regjeringens forslag til statsbudsjett 2018. Dette 
medførte mye arbeid i fagskolegruppa omkring årsskiftet, og innspill fra Østlandssamarbei-
det til Kunnskapsdepartementet og stortingskomité i november. Ulike tilskuddsordninger 
slås sammen, og ny finansieringsmodell medfører et mer omfattende fylkeskommunalt 
forvaltningsansvar. De statlige tilskuddene er imidlertid fremdeles lavere enn kostnadene for 
studieplassene i fagskolene. 
   

Elin Johanne Tvete
ny nestleder i fag-
politisk utvalg, 
foto: Østfold  
fylkeskommune

Fylkesråd Aasa 
Gjestvang leder fag-
politisk utvalg også 
denne valgperioden
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Dalia Myklis er første lærling med 
utenlandsopphold i en norsk ambas-
sade. Fagopplæringsgruppa møtte 
henne, ambassadefolk og polske ut-
danningsmyndigheter ved sin studie-
tur til Warszawa i november. 

Foto: Guillaume Jagle  
(Akershus fylkeskommune )

Gruppa har som målsettinger kvalitetsutvikling, mer lik forvaltningspraksis og erfaringsut-
veksling. En svært aktuell sak i 2017 var forslag til ny yrkesfagstruktur, som departementet 
gjennomgikk i et møte på våren der fagopplæringsgruppa inviterte alle landets fylkes-
kommuner. Gruppa brukte også tid på blant annet alternativ vg3 for elever som ikke får 
læreplass, samfunnskontrakten for flere læreplasser, prøvenemnder, kompetanseheving, 
utenlandsk utdanning - med fokus på Polen gjennom en studietur til warszawa i november.

Voksenopplæringsgruppa 
Gruppa hadde fokus på realkompetansevurdering, på mer lik forståelse av regelverk og 
rapportering og ulike krav for voksne til fellesfag m.v. Utdanningsdirektoratet inviterte Øst-
landssamarbeidet til deltakelse i en pilot innen realkompetansevurdering.  Høgskolen i Oslo 
– Akershus stod ansvarlig for dette kompetansehevingstiltaket som hadde deltakere fra alle 
østlandsfylkene. Det ble lagt vekt på bl.a. det juridiske grunnlaget samt forståelse for hva 
skal være likeverdig kompetanse. Gruppa var ellers opptatt av ulike forsøk som noen av 
fylkeskommunene deltar i. På slutten av året var kompetanseheving av lærere i voksenopp-
læringen og midler via Kompetanse Norge til fylkeskommunene et tema.  
 
Oppfølgingstjenesten
Fylkeskommunene har ansvar for Oppfølgingstjenesten for unge utenfor arbeid og opplæ-
ring, og på høsten holdt østlandsgruppa en inspirasjonskonferanse i Akershus for alle ansatte 
i 7 fylkeskommuners «OT». En dag presenterte fylkeskommunene «dette har vi fått til» og 
neste dag fikk medarbeidere «påfyll» gjennom innlegg fra forskere fra ulike forskermiljø.  

Spesialundervisningen
Spesialundervisningsgruppa har i oppdrag å arbeide med opplæring i institusjoner, sett ut 
fra et skoleeierperspektiv. Gruppa har utarbeidet kriterier for refusjonsordninger mellom 
fylkeskommunene, og drøfter temaene skoleeier og statlig tilsyn.    

IKT i videregående opplæring
Med bakgrunn i gjennomført forskningsprosjekt «Sammenheng mellom ikt-bruk og lærings-
utbytte i videregående opplæring» opprettet kompetansegruppa en gruppe for «pedagogisk 
bruk av ikt i vgo». To tema var gjennomgående i 2017, nemlig elevenes tilgang til internett 
på eksamen og nettopplæring («nettskoler») i et samarbeid over fylkesgrensene.   

Økonomigruppa
ØKO-gruppa arbeider med Kostra i opplæring og har sammen med de to andre opplæ-
ringsregionene (sør-vest og nord) to medlemmer i den statlige Fylkeskostra utdanning, som 
fastsetter hvordan regnskapsføringen skal være. ØKO-grupper i de tre opplæringsregionene 
arbeider hver for seg og sammen for lik regnskapsføring og kvalitet. Dette er også viktig da 
bevilgninger til private vgs tildeles ut fra Kostra-tallene.

Fag- og yrkesopplæringsgruppa
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EUROPAPOLITISK SAMARBEID
Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid bygger på at en balansert, bærekraftig, 
demokratisk og trygg utvikling i våre nærområder er et viktig grunnlag for økonomisk 
vekst og verdiskaping, samtidig som dialog og nært samarbeid med land og regioner 
i Nord-Europa bidrar med innspill og inspirasjon til samfunnsutviklingen. Norske 
fylkeskommuner påvirkes i stor grad av faktorer utenfor den nasjonale rammen, 
og derfor er tilstedeværelse på europeiske arenaer helt sentralt for å kunne se 
egne utfordringer i et internasjonalt bilde. I 2017 ble ny europapolitisk strategi for 
Østlandssamarbeidet vedtatt og det første året i BSSSC formannskapet gjennomført. 

Norsk formannskap i BSSSC – et aktivt første år er gjennomført
Etter en grundig behandling i kontaktutvalget (KU) ble det i juni 2016 vedtatt å takke ja til 
å overta formannskapet i Baltic Sea States Subregional Co-operation (BSSSC) for perioden 
2017 – 2018. Leder i KU, Roger Ryberg, har i 2017 ledet BSSSC og sekretariatet har vært 
knyttet til Østlandssamarbeidet - med en full stilling tilknyttet sekretariatet i Oslo og en 
halv stilling tilknyttet Buskerud fylkeskommune i Drammen.  Det har i perioden vært gjen-
nomført fire styremøter – ett i Brussel, ett i Kuresaare (Estland), ett i Potsdam (Tyskland) og 
ett i Drammen. En arbeidsplan for formannskapsperioden ble vedtatt i februar og ligger til 
grunn for arbeidet. Akershus fylkeskommune v/fylkesvaraordfører Lars Salvesen har hatt 
Østlandssamarbeidets plass i styret i BSSSC i 2017. I tillegg deltar Agderfylkene i styrets 
arbeid. 

Formann Ryberg har i perioden gjennomført møter med president i EUs regionkomite, 
med den norske EU-delegasjonen i Brussel samt deltatt på møter i den parlamentariske 
forsamlingen i Østersjøen (Baltic Sea Parliamentary Conference) og i det sørlig Østersjøen 
(South Baltic Parliamentary Forum). I slutten av april gjennomførte Ryberg, sammen med 
generalsekretær og Brussel-antenne, en møtedag i UD i Oslo. Her fikk BSSSC-formannska-
pet gode orienteringer om samarbeid med Russland, den Nordlig dimensjon, det norske 
formannskapet i Nordisk Ministerråd 2017 samt om det Nordisk-Baltiske samarbeidet. 
Delegasjonen hadde også møte med Statssekretær Tronstad. I mai var hele sekretariatet 
samt Brussel-antenne i Stockholm for å møte sekretariatet for Østersjørådet under ledelse 
av Ambassadør Maira Mora. Gjensidig informasjonsutveksling og dialog om områder for 
felles innsats stod på dagsorden. I november var representanter fra BSSSC i Stockholm i 
møte om ungdomssamarbeid i Østersjøregionen. Vertskap for møtet var Østersjørådet og 
ulike organisasjoner som jobber for og med ungdom i Østersjøregionen deltok. 

I september gjennomførte formannskapet BSSSCs årskonferanse 2017 i nært samarbeid 
med Region Brandenburg i Tyskland. Konferansen, som hadde fokus på samhørighet og 
betydningen av samarbeid over grenser i Europa, fant sted i Potsdam. Rundt 200 deltakere 
fikk med seg en faglig god konferanse med mange muligheter for inspirasjon og nett-
verksbygging. En ungdomskonferanse ble arrangert i forkant, og ungdommene bidro med 
viktig input til hoved-konferansen på flere områder. To nye styremedlemmer fra BSSSCs 
ungdomsnettverk ble valgt. En av dem fra Ungdommens fylkesting i Buskerud – Timo Niko-
laisen. Økt ungdomsmedvirkning er ett av områdene det norske formannskapet har løftet 
fram som prioritet i perioden 2017-2018. 

I juni gjennomførte BSSSC formannskapet i samarbeid med to andre Østersjøorganisasjoner 
(Union of Baltic Cities & EuroRegion Baltic) og den norske ambassaden i Berlin en ung-
domskonferanse med fokus på medvirkning. Konferansen ble avholdt i forkant av forum 
for EUs Østersjøstrategi i Berlin. Under selve forumet gjennomførte BSSSC også et seminar 
om ungdomsmedvirkning der Roger Ryberg deltok. Moderator for dette seminaret var Ole 
Martin Gjestad fra Østfold. I tillegg deltok Kari Lie (Hedmark og styremedlem i BSSSC) i et 
ungdomspanel om FNs bærekraftsmål. 

Ryberg sammen med nyvalgte ungdoms-
representanter i BSSSC styre

Styremøte i BSSSC i Drammen

Potsdam - vertskap for BSSSC 
årskonferanse

Roger Ryberg med klar tale
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BSSSCs styrets ungdomsrepresentant 
Martin Rümmelein til venstre og Ingjerd 
Erika Eid Skjerven til høyre. 
foto: Andreas Franke, panabild.de

Europapolitikk i fokus

Ryberg leder møtene i BSSSC

BSSSC har gjennom 2017 tatt aktivt del i arbeidet med Baltic 2030 og FNs bærekraftsmål 
- via formannskapet. Herunder deltakelse på møter i ekspertgruppa for Baltic 2030 og i 
lederskapsprogrammet «Baltic Leadership Programme». Baltic 2030 var ett sentralt tema 
på BSSSCs ungdomskonferanse i Brandenburg i september og BSSSC sekretariatet gjen-
nomførte en workshop om tema på ØstsamUngs høstsamling på Lillehammer i november. 
Utenriksministrene i Østersjørådet vedtok felles visjon og rammer for arbeidet med FNs 
bærekraftsmål i Østersjøregionen «Baltic 2030 Action Plan» på sitt møte i juni på Island. 
Kommunikasjon har stått i fokus i 2017 og nye web-sider er etablert, bruk av sosiale 
medier oppjustert kraftig og en systematisert utsendelse av nyhetsbrev innført. 

Ny europapolitisk strategi vedtatt i juni 
I sitt første møte i januar 2016 satte internasjonalt fagpolitisk utvalg i gang en prosess med 
å rullere Østlandssamarbeidets europapolitiske strategi. En politisk arbeidsgruppe under 
ledelse av nestleder, Ivar Odnes, har hatt ansvar for prosessen, som har hatt fokus på invol-
vering og forankring av strategien i fylkeskommunene. Etter en høringsrunde i fylkeskom-
munene i februar/mars ble endelig strategidokument vedtatt i kontaktutvalget 9. juni. Den 
nye europapolitiske strategien for Østlandssamarbeidet gjelder for perioden 2017 – 2021 
og finnes på www.ostsam.no i norsk og engelsk versjon. 

Interreg programmene er viktige verktøy for europapolitisk samarbeid
Interreg B og C programmene gjennomførte i mars en mobiliseringskonferanse for norske 
aktører. Østlandssamarbeidet var med i planlegging og gjennomføring av konferansen, 
som samlet rund 50 deltakere. De ulike programsekretariatene deltok på konferansen med 
innledninger og veiledning. I mai ble 39 nye prosjekt godkjent i Interreg Østersjøprogram-
met – herav 10 med norske partnere. Som nasjonalt kontaktpunkt har Østlandssamarbeidet 
bidratt med informasjon og veiledning både i forkant og i etterkant. I oktober deltok ØS på 
et informasjonsseminar i Riga i forbindelse med tredje søkerunde. Her ble en egen help-
desk for bistand til å finne norske partnere satt opp. 2. november arrangerte ØS i sam-
arbeid med KMD et seminar om kontroll og rapportering i Interreg Østersjøprogrammet i Oslo. 

Østlandssamarbeidet har i 2017 deltatt i Interreg Østersjøprosjektet Let’s Communicate! 
som norsk partner. Prosjektet har som formål å informere om og kommunisere Østersjø-
samarbeidet – inkl. Østersjøstrategien og Interreg Østersjøprogrammet – til norske aktører. 
28 april ble det gjennomført en stor tematisk konferanse i Oslo med fokus på kultur, kultur-
arv og kreativ næring – i samarbeid med Kulturrådet og Riksantikvaren. Rundt 80 deltakere 
fra hele Norge var påmeldt. Nytt seminar avholdes 6. februar 2018. En egen web-side er 
publisert på www.interreg.no for å informere om Østersjøstrategien og Let’s Communicate 
prosjektet. 

ØstsamUng – et viktig medvirkningsorgan for ungdom både nasjonalt og i Europa
Den 10. mars møtte ØstsamUng kontaktutvalgets medlemmer til dialog. Tema på dags-
orden var grønn omstilling og miljøsertifisering av alle videregående skoler på Østlandet. I 
forbindelse med vårsamlingen ble det også arrangert en Europatime i samarbeid med NHO 
og ØstsamUng gav innspill til BSSSCs arbeidsplan og til årskonferansens innhold i 2017. 

På vårmøte i AERs ungdomsnettverk ble Gloria Vitaly fra Oppland gjenvalgt for 2 nye år 
som leder for nettverket. Timo Nikolaisen fra Buskerud ble valgt inn i styret i BSSSC i sep-
tember på vegne av ungdomsnettverket i BSSSC. 

I forbindelse med ØstsamUng høstsamling på Lillehammer i november var regionreform og 
FNs bærekraftsmål tema. Fylkesordfører i Oppland, Even A. Hagen, innledet til gruppear-
beid om ungdomsmedvirkning i de nye fylkeskommunene. 

http://www.ostsam.no
http://www.interreg.no
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Dialog med nasjonale myndigheter - en viktig del av Østlandssamarbeidets 
europapolitisk arbeid
UDs rapport om fylkeskommunenes europeiske arbeid var tema på møte i internasjo-
nalt fagpolitisk utvalg i januar. «Team-Norway» har vært et gjennomgående tema – der 
nasjonale, regionale og lokale myndigheter samarbeider i europapolitikken. BSSSC for-
mannskapet er et viktig ledd i dette fra Østlandssamarbeidets side. I mars gjennomførte 
Europapolitisk forum (EPF) sitt første møte utenfor Norge. Møtet ble avholdt i den norske 
EU-delegasjonen i Brussel og gav mye interessant informasjon og faglig input for medlem-
mene. 15. november ble det andre møte i EPF gjennomført med Østlandssamarbeidet som 
vertskap i fylkestingssalen i Akershus. Møtet hadde fokus på «team Norway» og på digital 
agenda og smarte byer/samfunn. Leder av kontaktutvalget, Roger Ryberg og leder av inter-
nasjonalt fagpolitisk utvalg, Gunn Marit Helgesen, er ØS sine medlemmer i Europapolitisk 
forum.  
 

Møte i europapolitisk forum med  
statssekretærene Paul Chaffey (KMD) 

og Jens Frølich Holte (UD)

Europeiske regionale organisasjoner er sentrale arenaer for påvirkning
Fylkesordfører Dag Rønning, Hedmark ble valgt som ny visepresident i AER og leder for 
komiteen for kultur, utdanning, ungdom og sport under AERs generalforsamling i St.Pölten 
i Østerrike 31. mai. I byråmøte samme sted ble et felles innspill til EUs arbeid med ny regio-
nalpolitikk etter 2020 drøftet og votert over. På høstmøtet i byrået i Maastricht i slutten av 
november ble AERs politiske innsatsområder grundig drøftet og godkjent. 

Nordsjøkommisjonen (NSC) gjennomførte sitt årsmøte i Göttingen (Tyskland) i slutten av 
juni. Tema var bærekraftige vekstkorridorer og ble gjennomført i nært samarbeid med 
Interreg Nordsjøprogrammet. Fylkestingsmedlem Andreas Lervik i Østfold er visepresident 
i Nordsjø-kommisjonen. Lervik deltok aktivt på CPMRs konferanse om Brexit i Cardiff i 
november og holdt innlegg på vegne av NSC.   

I oktober gjennomførte CPMR sin generalforsamling i Helsinki, Finland med fokus på Euro-
pas framtid, EUs langtidsbudsjett etter Brexit og EUs regionalpolitikk etter 2020. 

Leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg, Gunn Marit Helgesen, Telemark er 1 visepresident 
og kasserer i CPMR. 

Europas framtid og BREXIT viktige tema på dagsorden i 2017 – også i Norge
Internasjonalt fagpolitisk utvalg møtte EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, til dialog 
i mai. Dette var siste møte med Campbell, som har overlatt ambassadørjobben til sin etter-
følger Thierry Béchet.

Ann Irene Sæternes, Roger Ryberg, 
statssekretær i UD Elsbeth Tronstad 
og Jan Edøy
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ØSTLANDSUTSTILLINGEN 2017

Både Østlandsutstilling og reformasjonsprosjekt i flere fylker 
«Å se med egne øye»: Samarbeid med Schleswig-Holstein om kunst ved Lutherjubileet.

Østlandsutstillingen (ØU)  er en av fem kunstnerstyrte landsdelsutstillinger for samtidskunst. 
Den finansieres av syv fylkeskommuner (minus Telemark) gjennom Østlandssamarbeidet, 
har kontorlokale hos Akershus kunstsenter og turnéplan for visning i ulike fylker. 
Kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet har vedtatt at utstillingen skal være et kulturpolitisk 
tiltak, med oppgaver både som landsdelsutstilling og som del av felles aktivitetsprogram 
med den tyske delstaten Schleswig-Holstein. En kulturgruppe som ledes av Rolf Olsen, 
kulturetaten i Vestfold ivaretar dialogen med ledelsen i Østlandsutstillingen.  

Et svært aktivt år både som landsdelsutstilling og i tysk-norsk samarbeid 
Kunstnere med tilknytning til de syv østlandsfylkene kan søke om å få delta i landsdelsut-
stillingen. juryen fikk 1.047 verk fra 424 kunstnere å velge imellom i 2017, så nåløyet for å 
bli valgt ut var trangt. Færre kunstnere ble antatt enn før, men med flere verk: 25 kunstnere 
viste 45 verk i årets første utstilling, som ble vist i Kunstbanken i Hedmark i perioden mars 
– mai. Åpningen skjedde i et samarbeid med Nordisk poesifestival og det ble også arrangert 
seminar med tema «Ord og billedkunst», mens Kongsvinger bibliotek viste videokunst.  
Østlandsutstillingen ble vist i tre fylker, i noen ulike formater. I Buskerud var Drammen 
visningssted, i Kunstsenteret og Papirbredden på sommeren, og i Fredrikstad var utstillingen 
i Kunstsenteret fra september. I begge fylkene var det performance i tilknytning til utstil-
lingen. Selv om  det i 2017 ikke var et stort antall kunstverk med, representerte de antatte 
verkene mange ulike kunstuttrykk.  I 2018 vises Østlandsutstillingen i Vestfossen, Øvre Eiker 
og i Asker, samtidig som det arbeides med flere visningssteder ved 40-årsjubiléet i 2019. 

Schleswig-Holstein tok initiativ til kunstprosjekt ved reformasjonsjubiléet 
Reformasjonen førte ikke bare til at en protestantisk kirke ble etablert. Martin Luther over-
satte Bibelen til tysk og bidro dermed sterkt til et felles tysk språk. Slik ble reformasjonsjubi-
léet forberedt og feiret stort i Tyskland. Kunstnerorganisasjonen i Schleswig-Holstein foreslo 
et felles tysk-norsk kunstprosjekt med Luther-stitatet «å se med egne øyne» som motto. 
Politikeren Andreas Lervik, Østfold deltok ved utstillingsåpning i Kiel i mars, og tolv øst-
landskunstnere som deltok fikk også et faglig program der. Østlandsdelen av prosjektet ble 
kunst i fire kirkerom i en gitt periode: Oslo domkirke, Bragernes kirke i Drammen, domkir-
ken i Sarpsborg og Bøler kirke i Oslo. Sammen med de ordinære utstillingene ble 2017 slik 
et hektisk år, med juryering, montering og seks utstillingsåpninger på fem måneder. 

Ulike samarbeidsprosjekter mellom tysk kunstnerorganisasjon og Østlandsutstillingen  er en 
del av samarbeidsavtalen som Østlandssamarbeidets fylker har med Schleswig-Holstein. 

Fra øverst:
- Utsnitt fra Østlandsutstillingen 2017
- Kulturgruppa i ØS
- Østlandsutstillere i Oslo Domkirke
- Tre Østlandsutstillere
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REGIONREFORMEN
Stortinget vedtok Regjeringens forslag til ny region- og kommunestruktur 8. juni. 
Østlandet skal deles inn fire nye fylkeskommuner.

Regjeringen la 1. april 2016 frem en ny Stortingsmelding om det fremtidige folkevalgte 
regionale nivå. Gjennom Stortingets behandling av meldingen ble det klart at landet med 
virkning fra 1. januar 2020 skal deles inn i om lag 10 nye regioner -til erstatning for dagens 
fylkeskommuner.

Ny fylkesinndeling vedtatt
Prop. 84 S (2016-2017) Ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå og Prop. 96 S (2016-2017)
Endringer i kommunestrukturen ble fremmet i statsråd fredag 5. april 2017. Stortinget 
vedtok Regjeringens forslag til ny region- og kommunestruktur 8. juni der Østlandet får 
følgende inndeling: 

•	 Hedmark og Oppland

•	 Akershus, Buskerud og Østfold

•	 Vestfold/Telemark

•	 Oslo består som kommune med fylkeskommunale oppgaver

 
Intern dialog og prosess på Østlandet
Østlandssamarbeidet har vært opptatt av at fylkeskommunene må få reell mulighet til å 
kunne styre samfunnsutviklingen i ønsket retning og at det regionale nivå tilføres nye opp-
gaver med tilhørende økte rammeoverføringer. 

Kontaktutvalget har også sett det som naturlig å bruke Østlandssamarbeidet som arena for 
erfaringsutveksling og læring i arbeidet med regionreformen. På møte i kontaktutvalget 10. 
mars ble rådmannsutvalget derfor bedt om å ta initiativ til at fylkeskommunene på admi-
nistrativt nivå kommer sammen for å drøfte det videre samarbeidet etter at Stortinget har 
gjort sitt vedtak om fremtidig regioninndeling. 

For å følge opp kontaktutvalgets vedtak møttes representanter fra fylkeskommunene på 
administrativt nivå 21. april og man drøftet her opplegget for et større dialogmøte 20. juni 
mellom fylkeskommunene, kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS. På møte 
i rådmannsutvalget 12. mai besluttet man imidlertid å utsette det planlagte dialogmøtet. 
Bakgrunnen for utsettelsen var at man ønsket å avvente Stortingsvalget i september.

På møtene i kontaktutvalget hhv. 9. juni (Oslo) og 27. oktober (Gjøvik) ble det gitt fylkes-
vise orienteringer om status i arbeidet med planlegging av nye og større fylkeskommuner. 
Kontaktutvalget har også hatt fokus på oppgavespørsmålet og ekspertutvalgets arbeid. 
Høsten 2017 var det fortsatt uklart hvordan Regjeringen ville følge opp forslagene fra 
ekspertutvalget etter 1. februar 2018. 

Alle fylkeskommunene som står foran sammenslåingsprosser var den 20. og 21. novem-
ber invitert til dialogkonferanse arrangert av KMD, KS og arbeidstagerorganisasjonene. 
Erfaringene fra Trøndelag og Agder-fylkene, medvirkningsprosesser, organisasjonskultur og 
ekspertutvalgets arbeid stod på dagsorden.Dialogkonferanse om 

regionreformen
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ØKONOMI

HOVEDPOSTER 2015 2016 2017

INNBETALINGER OG BRUK/AVSETN. FOND 5 176 333 5 353 829             6 653 758 

SEKRETARIATET -3 336 887 -2 977 005            -3 528 185 

UTVALG, GRUPPER OG SEMINARER -224 550 -207 222              -184 793 

INFORMASjON -40 838 -139 294                -50 171 

INTERREGPROSjEKTER TRANSGOVERNANCE 378 576 0                        -   

SCANDRIA2ACT-INTERREGPROSjEKT 0 -5 628              -484 383 

ØSTLANDSUTSTILLINGEN -1 120 000 -1 167 800            -1 191 891 

ØSTSAM UNG 0 -113 775              -131 207 

KOMPETANSEPROSjEKTER 0 -22 842                -23 774 

BSSSC -47 123 -61 969              -316 980 

ANNET INTERNASjONALT SAMARBEID -413 008 -71 236                -22 295 

ØKT KONKURRANSEKRAFT -408 575 -395 257              -505 832 

SAMFERDSEL -248 435 -136 250              -296 245 

INTERREG GENERELT 284 506 -55 550                 81 998 

SUM 0 0                        0   

Hovedoversikt
Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av 
Akershus og Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2015 og 2016 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2015 2016 2017

DRIFTSINNTEKTER (OVERFØRINGER) 6 964 508 5 815 707           7 780 561 

LØNN, INKL TRyGD OG PENSjON -2 886 666 -2 623 975            -3 342 810 

KjØP AV VARER OG TjENESTER -2 041 923 -1 574 856            -2 506 122 

OVERFØRINGER -1 532 251 -1 118 812            -1 467 309 

SUM DRIFTSUTGIFTER -6 460 840 -5 317 640            -7 316 241 

NETTO DRIFTSRESULTAT 503 667 498 066                464 320 

AVSETNING TIL FOND -503 667 -498 066              -464 320 

OVERFØRING FRA FORRIGE ÅR OG BRUK AV FOND 0 0                        0   

RESULTAT 0 0                        0   

Balanse pr 31.12.2016 var på 4.134.140 kr.  Balanse pr 31.12.2017 var på 4.598.460 kr.  

Økonomisk oversikt etter formål
I tillegg til det ordinære driftsregnskapet, føres et driftsregnskap etter formål, for bedre å 
synliggjøre sammenheng mellom aktiviteter og regnskapet  Driftsregnskapet etter formål 
viser følgende tall for 2017 (tall fra 2015 og 2016 til sammenligning):

Arbeid med ”Interreg generelt” utføres av Østlandssamarbeidet etter avtale med Kommu-
nal- og moderniseringsdepartamentet, som finansierer denne aktiviteten fullt ut.  I 2017 ble 
det ikke søkt om / utbetalt refusjon.

Fylkeskommunene deler likt på kostnadene til sekretariatet og til alle fellesprosjekter. Når 
det gjelder finansieringen av BSSSC har Buskerud fylkeskommune i 2017 innbetalt en større 
andel enn de øvrige fylkeskommunene.
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REVISORBEKREFTELSE





AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 
Postboks 1200 Sentrum, 
N-0107  OSLO
Tel. +47 22 05 50 00
postmottak@afk.no

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Postboks 3563
N-3007  DRAMMEN
Tel. +47 32 80 85 00
postmottak@bfk.no

HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Postboks 4404 Bedriftssenteret
N-2325  HAMAR
Tel. +47 62 54 40 00
postmottak@hedmark.org

OSLO KOMMUNE
Rådhuset,
N-0037  OSLO
Tel. +47 02180
postmottak@oslo.kommune.no

TELEMARK FYLKESKOMMUNE 
Postboks 2844
N-3702 SKIEN
Tel. +47 35 91 70 00
post@t-fk.no

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Postboks 2163
N-3103 TØNSBERG  
Tel. +47 33 34 40 00
firmapost@vfk.no

OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Postboks 988
N-2626  LILLEHAMMER
Tel. +47 61 28 90 00
postmottak@oppland.org

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Postboks 220,
N-1702  SARPSBORG
Tel. +47 69 11 70 00
sentralpost@ostfoldfk.no

www.akershus.no

www.bfk.no

www.hedmark.org

www.oslo.kommune.no

www.telemark.no

www.vfk.no

www.oppland.no

www.ostfold-f.kommune.no

Postboks 1200 Sentrum, N-0107 OSLO,  Tel. + 47 22 05 50 80
E-post: ostlandssamarbeidet@afk.no    
www.ostsam.no
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