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ÅRSRAPPORT 2018
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 2018 presenterer det viktigste som Østlandssamarbeidet har hatt fokus på 
det siste året. Samferdsel, kompetanse, europapolitisk arbeid og regional utvikling har også 
i 2018 vært de sentrale politikkområdene for Østlandssamarbeidet. Utbygging og ferdig-
stillelse av InterCity er viktig for fylkeskommunene på Østlandet. Østlandssamarbeidet har 
derfor også i 2018 jobbet aktivt med å fokusere på prosjektets betydning for hele landsdelen. 

Østlandssamarbeidet har i 25 år vært en viktig møteplass og arena for dialog og samarbeid 
mellom fylkeskommunene på Østlandet. Østlandssamarbeidet har i denne perioden bidratt 
til at fylkeskommunene har fått større gjennomslagskraft både nasjonalt og internasjonalt. 
Torsdag 1. mars 2018 markerte Østlandssamarbeidet sitt 25-årsjubileum med en egen 
konferanse. Oslo kommune inviterte på kvelden til jubileumsmiddag i Oslo Rådhus.  Jubi-
leumsarrangementet ble en fin anledning til å markere at samarbeidet mellom fylkene på 
Østlandet fortsatt er viktig for å sikre vekst og utvikling i regionen. 

Østlandssamarbeidet v/Roger Ryberg overtok formannskapet i BSSSC 1. januar 2017. 2018 
har vært et BSSSC-år preget av stor aktivitet og økt oppslutning fra regionene rundt Øster-
sjøen.  Kontaktutvalget vedtok på møte i juni 2018 å forlenge den norske formannskaps-
perioden frem til 31.12.2019.

Endringene i fylkesstrukturen fra 1. januar 2020 vil også ha betydning for hvordan fylkes-
kommunene på Østlandet samarbeider. Høsten 2018 har det derfor vært gjennomført en 
questback og et dialogmøte der representanter fra fylkeskommunene selv har fått anled-
ning til å vurdere Østlandssamarbeidets rolle og fremtidige oppgaver. Kartleggingen viser at 
det er bred tilslutning til at Østlandssamarbeidet skal videreføres som et politisk og strate-
gisk samarbeidsorgan for fylkeskommunene på Østlandet.

En politisk styringsgruppe med politikere fra de nye fylkeskommunene Vestfold og Tele-
mark, Viken, Oslo og Innlandet har høsten 2018 utarbeidet et felles beslutningsunderlag og 
har gitt sin tilrådning til hvilke oppgaver og rolle Østlandssamarbeidet skal ha etter  
1. januar 2020. Det vil nå være opp til kontaktutvalget å stake ut kursen for det fremtidige 
samarbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet. 2019 blir derfor et spennende og 
viktig år for Østlandssamarbeidet. 

8. mars 2019

………………………….   ………………………..
Roger Ryberg    Anette M. Solli
Leder i kontaktutvalget   Nestleder i kontaktutvalget
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DETTE SKJEDDE I 2018
Markering av 25-årsjubieum
Østlandssamarbeidet markerte 1. mars 2018 at det er 25 år siden samarbeidet mellom 
fylkeskommunene ble etablert. En egen jubileumskonferanse ble gjennomført der Østlan-
dets rolle og potensial ble drøftet.  På kvelden inviterte Oslo kommune til jubileumsmiddag 
i Oslo Rådhus. Jubileumsmarkeringen ble en fin anledning til å framheve at samarbeidet 
mellom fylkene på Østlandet fortsatt er viktig for å sikre vekst og utvikling i regionen.

Østlandssamarbeidet etter 2020
Etter at Stortinget 8. juni 2017 vedtok ny regioninndeling i Norge, har det vært naturlig å 
drøfte konsekvensene for Østlandssamarbeidet. En politisk styringsgruppe ble derfor satt 
ned for å vurdere roller og oppgaver til Østlandssamarbeidet etter 1. januar 2020.  

InterCity og NTP 2022-2033
Østlandssamarbeidet har også i 2018 prioritert arbeidet med InterCity svært høyt. Flere 
skriftlige henvendelser har blitt sendt til Samferdselsdepartement og Jernbanedirektoratet 
i løpet av året, og 15. mars møtte politikere fra de ulike banestrekningene statssekretær 
Werp til dialogmøte. Arbeidet med ny Østlandspakke ble igangsatt høsten 2018 – denne 
gangen med et overordnet strategisk fokus. 
 
Scandria Alliance etablert
Kontaktutvalget vedtok på møte 8. juni at Østlandssamarbeidet skal delta i forbindelse med 
etableringen av Scandria Alliance – et strategisk og politisk samarbeid innenfor samferdsel 
og infrastruktur med deltagelse fra regioner i Norge, Sverige, Finland og Tyskland.

25 års regionalt samarbeid rundt Østersjøen – norsk formannskap i BSSSC
Østlandssamarbeidet har for tiden formannskapet i Baltic Sea States Subregional Co-
operation (BSSSC). BSSSCs 25-års jubileum ble markert i forbindelse med årskonferansen i 
Gdansk 11. og 12. september. Tidligere formann på vegne av Østlandssamarbeidet, Arne 
Øren, deltok som hedersgjest. Fokus i 2018 har vært på FNs bærekraftsmål, kultur som 
viktig faktor i Europa, solidaritet og smarte løsninger, ungdomsmedvirkning – og ikke minst 
EUs langtidsbudsjett, framtidig regionalpolitikk og Interreg 2021 – 2027.

Neste generasjon EU-programmer – viktige virkemidler til samfunnsutviklingen
I forbindelse med forslag til nytt langtidsbudsjett i EU er arbeidet i gang med å forberede 
en ny programperiode for 2021 - 2027. Internasjonalt fylkesnettverk etablerte i juni en 
ad hoc gruppe som ser på programmene med regionale og lokale briller. Gruppa ledes av 
Østlandssamarbeidet. Arbeidet vil fortsette med full tyngde i 2019. 

Fagskole
Østlandssamarbeidet vedtok 2. november i 2018 en felles strategi for fagskolene på 
Østlandet som fokuserer på temaene regional utvikling og samarbeid, finansiering, kvalitet 
og godkjenningsordninger. Fylkeskommunene har nå et større ansvar for forvaltning og 
kompetansepolitikk, og forvalter fra i 2018 også tilskudd til private fagskoler i eget fylke.

Kultur
Østlandsutstillingen engasjerte seg på flere arenaer i 2018; landsdelsutstillingen ble vist 
i Vestfossen Kunstlaboratorium (Buskerud) og i Trafo Kunsthall (Akershus). Her deltok til 
sammen 39 kunstner/kunstnergrupper med 78 verk.  
 
Gjennom samarbeid med kunstnerorganisasjonen i Schleswig-Holstein ble utstillingen Plan-
ning Future 2018 - Video vist i Kiel i Atelierhaus am Anscherpark. Her deltok 18 norske og 
tyske kunstnere med hvert sitt bidrag.
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SAMARBEID MELLOM ÅTTE  
FYLKESKOMMUNER1)

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 
Østlandssamarbeidet, som er et frivillig nettverkssamarbeid mellom Oslo kommune 
og fylkeskommunene; Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, 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 fylkeskommunene inviteres til å delta i oppgaver og aktivite-
ter 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 de åtte fylkeskommunene. Hver fylkeskommune er representert med 
tre medlemmer i kontaktutvalget: politisk leder (fylkesordfører, fylkesrådsleder eller byråds-
leder), opposisjonsleder og representant for administrative leder (fylkesrådmann, fylkesdi-
rektør eller kommunaldirektør).

Kontaktutvalgets medlemmer
I 2018 hadde kontaktutvalget tre møter, og man behandlet totalt 42 saker. Høstmøtet i 
kontaktutvalget ble gjennomført 1. og 2. november. Kontaktutvalget har i 2018 bestått av 
følgende medlemmer 2:

Strategi 2016-2019
I 2016 ble det vedtatt en ny strategi for perioden 2016-2019. Visjonen er at Østlandssam-
arbeidet skal bidra til at Østlandet styrker sin posisjon som en bærekraftig og konkurranse-
dyktig europeisk region med et sterkt internasjonalt fokus og engasjement. Med utgangs-
punkt 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/
KOMMUNALDIREKTØR2

AKERSHUS NESTLEDER ANETTE M. SOLLI (H) TONJE BRENNA (A) KNUT SLETTA

BUSKERUD LEDER ROGER RYBERG (A) RUNE KJØLSTAD (H) KJERSTI BÆRUG HULBAK

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) HANS PETTER GRAVDAL

TELEMARK SVEIN TORE LØKSLID (A) GUNN MARIT HELGESEN (H) EVY-ANNI EVENSEN

VESTFOLD RUNE HOGSNES (H) ARVE HØIBERG (A) ØYVIND SØRENSEN

ØSTFOLD OLE HAABETH (A) SIMEN NORD (H) ANNE  SKAU

DE FEM SATSINGSOMRÅDENE

1. SAMFERDSEL, MILJØ OG KLIMA

2. NÆRINGSUTVIKLING OG VERDISKAPING

3. EUROPAPOLITISK ARBEID

4. REGIONREFORM

5. KOMPETANSE

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

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

2 - I tillegg er prosjektlederne for nye 
Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken  
medlemmer i kontaktutvalget. 

1 - I årsrapporten inkluderes også Oslo 
kommune i samlebetegnelsen ”fylkes-
kommunene på Østlandet”
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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 er anbefalt 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 man 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 ARNFINN NERGÅRD (SP) OG ERIK RINGNES (V)

OPPLAND AUD HOVE (SP) 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)

Aud Hove – nestleder, 
foto: Oppland  
fylkeskommune

Elin Johanne Tvete– 
nestleder,  
foto: Vestfold  
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 ELIN TVETE (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)
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Tron Bamrud, 
foto: Akershus 
fylkeskommune

Evy-Anni Evensen,
foto: Telemark 
fylkeskommune

RÅDMANNSUTVALGET

AKERSHUS FYLKESRÅDMANN KNUT SLETTA

BUSKERUD FYLKESRÅDMANN KJERSTI BÆRUG HULBAK

HEDMARK FYLKESDIREKTØR HANNE VARHAUG SØBERG

OPPLAND ASS. FYLKESRÅDMANN HJALMAR NØRSTEBØ-SOLBJØR

OSLO KOMMUNALDIREKTØR HANS PETTER GRAVDAL

TELEMARK FYLKESRÅDMANN EVY-ANNI EVENSEN 

VESTFOLD FYLKESRÅDMANN ØYVIND SØRENSEN

ØSTFOLD ASS. FYLKESRÅDMANN ANNE SKAU

VIKEN PROSJEKTLEDER HARALD HORNE

VESTFOLD OG TELEMARK PROSJEKTLEDER JAN SIVERT JØSENDAL

INNLANDET PROSJEKTLEDER TRON BAMRUD

Rådmannsutvalget 
Rådmannsutvalget samordner den administrative behandlingen av saker i Østlandssamar-
beidet. Rådmannsutvalget har i 2018 vært ledet av Tron Bamrud og med Evy-Anni Evensen 
som nestleder. I 2018 hadde rådmannsutvalget 3 møter og man behandlet totalt 41 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 nettverksgrupper er 
avgjørende for å tilrettelegge for både politisk og administrativt samarbeid.

Organisasjonskart for Østlandssamarbeidet i 2018

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. Akers-
hus fylkeskommune ivaretar arbeidsgiveransvaret for de ansatte i sekretariatet. Sekretariatet 
er lokalisert i Schweigaards gate 10 i Galleri Oslo – og er samlokalisert med Akershus Kol-
lektivterminaler, Osloregionen og Osloregionens Europakontor.

Sekretariatsleder 
Jon Petter Arntzen
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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 2018 ledet av fylkesopp-
læringssjef Solveig Olsen fra Østfold fylkeskommune.

I tillegg har følgende faglige undergrupper på kompetanseområdet vært tilknyttet Øst-
landssamarbeidet i 2018:

Solveig Olsen

Siv TørudbakkenRune Bakkevoll

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)

     

I tillegg har Østlandssamarbeidet en egen kulturgruppe som i 2018 har vært 
ledet av Rolf Olsen fra Vestfold fylkeskommune.

Europapolisk/internasjonalt samarbeid
Internasjonal administrativ gruppe ble ledet av Kjersti Garberg, Østfold fram til september 
2018. Garberg ble avløst av Rune Bakkevoll, Akershus fra 1. oktober.

Samferdsel
Den administrative samferdselsgruppa har i 2018 vært ledet av Siv Tørudbakken fra Vest-
fold fylkeskommune.

I tillegg har følgende faglige undergrupper vært tilknyttet Østlandssamarbeidet i 2018 på 
samferdselsområdet:

•	 Billetteringsgruppen med Bjørn Aasebø fra Vestfold som leder

•	 Adm. gruppe for ØS 2025 ledet av Tron Bamrud



SAMFERDSEL

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
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Østlandssamarbeidet i møte med stats-
sekretær Werp

Fra Aftenposte 20. februar 2018

Anne Karin Torp Adolfsen og Solveig Schytz – på 
budsjetthøring i Stortinget. Her sammen med leder av 
transport og kommunikasjonskomiteen Helge Orten.

InterCity er det viktigste samferdselsprosjektet på Østlandet. Østlandssamarbeidet
og fylkeskommunene i regionen har derfor også i 2018 arbeidet målrettet for å 
sikre full utbygging av InterCity med dobbeltspor til Skien, Lillehammer og Halden 
og Hønefoss. Bygging av ny jernbanetunnell under Oslo er en forutsetning for å få 
full effekt av InterCity-utbyggingen. Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet 
seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 sammenlignet 
med 1990-nivå. Satsning på jernbane, kollektivtransport, gange og sykkel - 
samt mer godstransport på sjø og bane – vil være viktig for at Norge kan nå sine  
internasjonale klimaforpliktelser.

 
InterCity
Også i 2018 har arbeidet med InterCity vært høyt prioritert i Østlandssamarbeidet. 
Etter at Stortinget i juni 2017 gav en klar bestilling om utbygging/fremdrift av InterCity i 
sitt vedtak om Nasjonal Transportplan 2018-2029, ble det ny usikkerhet i saken etter at 
ledelsen i Bane Nor vinteren 2018 signaliserte at utbyggingen vil skyves ut i tid. I brev til 
samferdselsminister Solvik-Olsen datert 19. februar 2018 gjentar derfor Østlandssamarbei-
det kravet om at Jernbanedirektoratet - i sitt forslag til handlingsprogram - sørger for at 
fremdriften i InterCity-utbyggingen opprettholdes i tråd med vedtatt NTP 2018-29. 

I ny handlingsplan for Østlandssamarbeidet, som ble vedtatt av kontaktutvalget 2. mars 
2018, prioriteres InterCity. Dette kom også til uttrykk på Østlandssamarbeidets 25-års jubi-
leumskonferanse 1. mars, der fylkesordfører Ole Haabeth i sin innledning pekte på viktig-
heten av InterCity-utbyggingen.

En delegasjon fra Østlandssamarbeidet – med representanter fra alle IC-strekningene - 
hadde torsdag 15. mars 2018 et konstruktivt møte om InterCity med statssekretær Anders 
B. Werp i Samferdselsdepartementet. Østlandssamarbeidets felles arbeid over mange år for 
full InterCity-utbygging ble anerkjent, og statssekretær Werp var tydelig på at enighet og 
felles prioritering av InterCity fra fylkeskommunene på Østlandet har vært avgjørende for å 
bringe InterCity-prosjektet fremover.

Jernbanedirektoratet sendte ut handlingsprogrammet 2018-2029 for jernbanesektoren på 
høring den 10. april 2018. Østlandssamarbeidet oversendte en tydelig høringssuttalelse  
22. juni, der man krever at Jernbanedirektoratet må legge til rette for planlegging og 
utbygging med ferdigstillelse av InterCity i 2032/2034.

Østlandssamarbeidet deltok også på budsjetthøringen i transport- og kommunikasjonsko-
mitéen 17. oktober. I høringsbrevet til komiteen uttrykker Østlandssamarbeidet at man er 
fornøyd med at regjeringen i statsbudsjettet for 2019 øker rammene til jernbaneformål, 
men det gis også uttrykk for at man er bekymret for at det ikke settes av tilstrekkelige mid-
ler til planlegging og videre utbygging.

   



The vision of the Scandria®Alliance is 
to cooperate with the European Union, 
the Member States and other relevant 
stakeholders in order to implement 
a sustainable and multimodal trans-
port system by 2030 in the Baltic Sea 
Region and the regions involved along 
the Scandinavian–Mediterranean Core 
Network Corridor.
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Nasjonal transportplan 2022-2033
Arbeidet med rullering av Østlandspakken startet opp i 2018 med tanke på kunne gi felles 
politiske innspill til transportetatene. Fagpolitisk utvalg for samferdsel leder dette arbei-
det. 13. april ble det gjennomført et dialogmøte med Jernbanedirektoratet der temaet var 
organiseringen av NTP-prosessen. Nærmere orientering ble gitt på møte i fagpolitisk utvalg 
21. september av NTP-sekretariatet v/Jan Fredrik Lund. På slutten av året kom det signaler 
fra Samferdselsdepartementet om justeringer i NTP-prosessen. Ny Østlandspakke vil denne 
gangen være mer spisset og på et overordnet strategisk nivå.

Scandria Alliance
I møte 8. juni 2018 besluttet kontaktutvalget at Østlandssamarbeidet skal delta som 
medstifter og partner i den nye samarbeidsalliansen Scandria Alliance. Fylkesordfører i 
Akershus, Anette Solli, ble utpekt til å representere Østlandssamarbeidet på årsmøter og 
andre politiske møter i alliansen, med fylkesvaraordfører Siv Jacobsen fra Østfold som vara. 
Etableringen av alliansen er et direkte resultat av Østlandssamarbeidets deltagelse i Interreg 
Østersjøprosjektet Scandria2Act.

Etter at Scandria Alliance ble etablert har man nå startet arbeidet med å avklare hoved-
prioriteringene for alliansen. I denne sammenheng har det administrative arbeidet med 
handlingsplanen kommet godt i gang i løpet av høsten 2018. 

Grensekryssende korridorer
Østlandet er geografisk plassert mellom kystfylkene i sør/vest og Sverige i øst. Planlegging 
og utbygging av vei og bane internt på Østlandet må derfor samtidig bidra til utvikling av 
effektive og velfungerende transportkorridorer – både nasjonalt og internasjonalt.

I denne forbindelse arrangerte Østlandssamarbeidet – i samarbeid med Østfold fylkeskom-
mune – et dialogmøte med Pat Cox, som er European Coordinator for the ScanMed Cor-
ridor. Dette ble et nyttig møte der man kunne drøfte strategier for raskere utbygging av de 
grensekryssende korridorene mot Gøteborg og Stockholm.

Arbeidet fra norsk og svensk side for å få hele det nordiske triangelet - inklusiv strekningen 
fra Ørebro til Oslo - med i EUs TEN-T korridornettverk har ennå ikke ført frem og vil bli 
prioritert også i 2019.

Dialogmøte Jernbanedirektoratet 13. april – med 
orientering fra NTP-sekretariatet ved Jan F. Lund

Fra prosjektmøte i Finland høsten 2018

Møte med Pat Cox i Oslo 13. februar 2018
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Gods på jernbane og sjø
Østlandssamarbeidet engasjerte våren 2018 det tyske konsulentselskapet KombiConsult 
GmbH til å se nærmere på mulighetene for å overføre gods fra vei til sjø og/eller bane. Rap-
porten ble levert høsten 2018 og dokumenterer at det er behov for økt kapasitet og bedre 
insitamentordninger for å få flyttet større godsmengder over til sjø og bane.

På møte med Samferdselsdepartementet og godsgruppa i Jernbanedirektoratet 17. desem-
ber presenterte Østlandssamarbeidet godsrapporten og gav samtidig et klart signal om at 
insitamentordningene må utbygges og forsterkes.

Skognæringa og terminalstruktur
Forutsigbare rammebetingelser og gode logistikkløsninger er viktige for å ta ut verdi- 
skapingspotensialet fra skognæringa på Østlandet.  På møte i kontaktutvalget 27. oktober 
2017 drøftet Østlandssamarbeidet utfordringene i skognæringa og med spesiell fokus på 
terminalen ved Lierstranda i Buskerud. Sekretariatet ble bedt om få følge opp saken og å 
ta initiativ til et snarlig dialogmøte med berørte fylkeskommuner, departementer og andre 
interessenter.
  
Dialogmøte med representanter fra skognæringa, Jernbanedirektoratet, Statens Vegvesen 
og fylkeskommunene ble gjennomført 15. januar. Adm. direktør i Norges Skogeierfor-
bund, Erik Lahnstein, pekte på skogens betydning i klimapolitikken og han gav uttrykk for 
at skognæringa på Østlandet ønsker seg bedre og forutsigbare rammebetingelser. Dette 
handler både om jernbane, veger og en fremtidsrettet terminalstruktur. Representanter fra 
Statens Vegvesen og Jernbanedirektoratet pekte på en rekke infrastrukturutfordringer i 
skognæringa.

For å bidra til å finne en løsning for Lierstranda vedtok Buskerud fylkeskommune våren 
2018 en regional plan for tømmerhavn i indre Oslofjord. Arbeidet med å legge til rette for 
bedre infrastruktur skognæringa på Østlandet må ses i sammenheng med kommende NTP-
prosess.

Fagpolitisk utvalg besøker Hamar
Fagpolitisk utvalg for samferdsel besøkte Hamar 24. og 25. april 2018. I tillegg til
behandling av de ordinære sakene fikk utvalget en orientering fra Nye Veier AS og fra 
Hamar kommune om arealutfordringene knyttet til trasevalg for InterCity gjennom byen.  
Det ble også tid til en byvandring i Hamar sentrum.

Fagpolitisk utvalg på befaring på Hamar

Erik Lahnstein dialogmøte  om skognæringa

Møte i Fagpolitisk utvalg på Hamar

Sefrid Jacobsen fra direktoratet orienterer 
om insentivordningen på møte i fagpolitisk 

utvalg 21. september

Møte hos Jernbanedirektoratet om gods 13. desember

Oslo Havn 
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ØSTLANDSUTSTILLINGEN 2018

Kulturgruppa følger opp på vegne av fylkeskommunene
Kulturgruppa  følger opp Østlandsutstillingen, landsdelsutstilling for samtidskunst, som er 
et felles kulturpolitisk tiltak for 7 fylkeskommuner (med Oslo).  Telemark deltar ikke i Øst-
landsutstillingen, da fylket sogner til Sørlandsutstillingen sammen med Agder-fylkene.  
I 2018 har kulturgruppa, under ledelse av Rolf Olsen, fra kulturavdelingen i Vestfold, deltatt i 
evaluering av Østlandsutstillingen og deltatt i dialog om 40-års jubileum i 2019. Kulturgruppa 
er delegert ansvar for tildelingsbrev, som skrives etter Kontaktutvalgets budsjettvedtak i juni.
 
Kulturgruppa bidro i Kontaktutvalgets temamøte om kultur, ”kulturtime” i juni og mener 
at forslag om talentutvikling vil være interessant å følge opp i UKM – Ung kultur møtes – i 
de nye fylkeskommunene. Det presenterte, nye prosjektet om Munch i Moss ses som et 
interessant prosjekt ved fylkesgalleriet i Østfold, Punkt Ø, med potensiale for samarbeid 
med Tyskland, jamfør at Munch i perioder oppholdt seg i Schleswig-Holstein.                                             
 
Et tidligere initiativ fra Schleswig-Holstein om kunstprosjekt med elever om identitet, ble 
gjennomført  ved kunstnere i skoler i Horten og i Kiel, med støtte også  av Vestfold fylkes-
kommune.  Prosjektet varte ca ett år og var et spennende samarbeid. 
 

Østlandsutstillingen på vei mot 40 års jubileum
Østlandsutstillingen (ØU) var den siste landsdelsutstillingen som ble etablert i Norge og  
feirer 40 år i 2019. Den er en åpen og juryert utstilling med fri innsending, og skal vise 
samtidskunst av høy kvalitet. I 2008 vedtok Kontaktutvalget den som et prosjekt innen 
Østlandssamarbeidet fra 2009, med enkle og forutsigbare rammer når det gjaldt tilskudd 
og rapportering. I 2011 ble den bestemt til å være et felles kulturpolitisk tiltak.  Evaluering 
skjer hvert fjerde år og evalueringssak ble lagt fram for Kontaktutvalget i juni. Kontakt-
utvalget sa seg fornøyd med den positive utviklingen som ØU har hatt de siste årene og 
videreførte den som kulturpolitisk tiltak innenfor Østlandssamarbeidet (ØS)  ut 2019. Videre 
henvises det til at det skal skje en politisk vurdering av hva ØS skal ha ansvar for fra 2020 
og det vil da være naturlig også å vurdere ØU sin tilknytning til ØS. Kontaktutvalget ber 
ellers ØU om å utarbeide en 4-års plan for samarbeid med Schleswig-Holstein.
 
Østlandsutstillingen fikk i 2018 tildelt kr 175.000 fra hver fylkeskommune til drift i 2018. 
Utstillingen ble vist i to fylker, i Øvre Eiker i Buskerud og i Asker i Akershus, med omvisnin-
ger for elever og publikum og ulike andre opplegg. Et begrenset opplegg i 2018 hadde 
sammenheng med jubileum i 2019, da ØU vil gjennomføre en utstilling i hvert av de 7 
fylkene. Ut fra tysk initiativ vil det være samarbeidsprosjekt framover, Planning the Future, 
videokunst høsten 2018, med visning i Kiel, og samarbeid om grafikk i Oslo i 2019 – som 
en del av jubileumsmarkeringen.  Våren 2018 ble kunsthåndverkere invitert særskilt til 
utstilling i Tyskland.
 
ØU er også i gang med intensjonsavtaler for visninger i østlandsfylkene i 2020. Dette ut ifra 
at kunstnersentre og andre gallerier har en planleggingshorisont på to år for avtaler om 
utstillinger.  Ut fra ØUs plan får Hedmark, Østfold og Akershus besøk av utstilling i 2020.
 
I de 7 fylkene samarbeider ØU med kunstnersentre, fylkeskommuner, kunstforeninger og 
andre samarbeidspartnere, f.eks.  Litteraturfestivalen i Lillehammer. Og i 2019 vil ØU vise 
kunst under jazzfestivalen på Kongsberg. I august 2018 inviterte ØU til møte med kultur-
gruppa, kunstnerorganisasjoner og visningssteder for å drøfte jubiléet nærmere. I 2018 
valgte ØU Kristin Ramberg (Østfold Bildende Kunstnere) som leder, med Evelyn Melsom 
(Buskerud Bildende Kunstnere) som nestleder.  Kontorsted for ØU er Akershus kunstsenter, 
Lillestrøm.

Anette Sollli åpner ØU i Trafo Kunsthall  
foto: C Risaasen

Vestfossen, Øvre Eiker
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Jubileumskonferanse
Østlandssamarbeidet har i 25 år vært en viktig 
møteplass og arena for dialog og samarbeid 
mellom fylkeskommunene på Østlandet. Torsdag 
1. mars 2018 markerte Østlandssamarbeidet sitt 
25-årsjubileum med en egen konferanse.

På konferansen ble det holdt en rekke  inter-
essante innlegg som handlet om Østlandets 
posisjon og fremtidige utviklingspotensial. Noen 
eksempler: Ingrid Schulerud, Norges ambassadør 
i Belgia og nestleder ved Norges EU-delegasjon, 
snakket om Norge og regionene sitt forhold til 
Europa. Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, 
delte visjoner og ambisjoner for Oslo som Euro-
peisk miljøhovedstad i 2019, mens Torger Reve, 
professor Handelshøyskolen BI stilte spørsmål ved 
om Østlandet og Oslo kan lykkes i en verden med 
økt konkurranse. Konferansedeltagerne ble også 
utfordret av samfunnsdebatanten Arne O. Holm 
fra High North News i Bodø som stilte spørsmål 
ved om Osloregionen har fått for stor makt og 
innflytelse.

Jubileumsmiddag i Oslo Rådhus
På kvelden inviterte Oslo kommune til jubileums-
middag i Oslo Rådhus.  Jubileumsarrangementet 
ble en fin anledning til å markere at samarbeidet 
mellom fylkene på Østlandet fortsatt er viktig for 
å sikre vekst og utvikling i regionen. 

Veien videre
Om Østlandssamarbeidet står foran nye 25 år 
med forpliktende samarbeid, kan vel ingen si noe 
sikkert om. Men at landsdelen fortsatt har behov 
å stå sammen i viktige politiske spørsmål, det 
ligger fast. 

Østlandssamarbeidet etableres
1. oktober 1992 ble det holdt et møte 
i Fredrikstad mellom representanter fra 
fylkeskommunene på Østlandet, for å 
sondere interessen for et nærmere samar-
beid. Fylkespolitikerne anbefalte å etablere 
et eget organ til å lede samarbeidet – 
Kontaktutvalget for fylkeskommunene på 
Østlandet. Som medlemmer i utvalget fra 
hver fylkeskommune ble foreslått fylkes-
ordfører, en representant for opposisjonen 
og fylkesrådmann. Etterfølgende politisk 
behandling i fylkeskommunene bekreftet at 
det var grunnlag for å formalisere samarbei-
det og konstituerende møte ble holdt 19. 
mars 1993. Fylkesordfører Ragnar Kristof-
fersen fra Akershus ble valgt til første leder 
av kontaktutvalget. 

Senere ledere har vært Fritz Huitfeldt (Oslo), 
Hans Seierstad (Oppland), Arne Øren 
(Østfold), Roger Ryberg (Buskerud), Ole 
Haabeth (Østfold). I perioden 2015 – 2019 
er Roger Ryberg (Buskerud) igjen leder i 
kontaktutvalget med Anette M. Solli (Akers-
hus) som nestleder

Fylkesordfører Ragnar Kristoffersen fra 
Akershus ble valgt til første leder av kontakt-
utvalget. 
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Samarbeidsområder og organisering 
Organiseringen og fokusområdene har vari-
ert noe i løpet av disse 25 årene. Østlands-
samarbeidet vedtok i 1994 å samarbeide 
innen tre hovedområder: næring, sam-
ferdsel og samarbeid med nordiske/euro-
peiske regioner. De etterfølgende årene ble 
politikkområdene opplæring/kompetanse, 
miljø og kultur en del av samarbeidet. Kon-
taktutvalget vedtok i 2003 at man skulle 
ha et noe smalere fokus - og prioritere da 
arbeidsområdene samferdsel, kompetanse 
og internasjonalt samarbeid. 

Den politiske forankringen i fylkeskommu-
nene ble i 2008/09 styrket gjennom etable-
ringen av fagpolitiske utvalg (FPU) i tillegg 
til kontaktutvalget. Østlandssamarbeidet 
har siden 2011 hatt tre slike utvalg innenfor 
politikkområdene samferdsel, opplæring/
kompetanse og internasjonalt samarbeid. 

Rådmannsutvalget samordner fylkes-
kommunenes administrative aktiviteter i 
Østlandssamarbeidet. Tidligere fylkesråd-
mann i Akershus, Tron Bamrud, er leder 
for rådmannsutvalget i 2015-2019. Det 
operative arbeidet i Østlandssamarbeidet 
ivaretas av faste faggrupper, prosjektgrup-
per og adhoc-grupper

Samarbeidet har siden 1995 hatt et eget 
sekretariat, som er et service- og samord-
ningsorgan for de ulike utvalg og grupper 
som til enhver tid er aktive. I perioden 
1993-1995 fungerte Tor Bysveen (Akershus 
fylkeskommune) som sekretær.  Det har 
vært stor kontinuitet i sekretariatet - med 
Inge Brørs (Akershus) som sekretariatsleder 
i perioden 1998 – 2015. Fra i 2015 har Jon 
Petter Arntzen vært sekretariatsleder. Ann 
Irene Sæternes har jobbet i sekretariatet 
siden 1999 og Unn Ribe ble ansatt i 2001 
inntil hun sluttet høsten 2018.

Regional utvikling, samferdsel og 
InterCity
Kontaktutvalget vedtok høsten 1997 å 
utarbeide en regional analyse. Målet var å 
identifisere viktige utfordringer for Østlan-
det i et regionalt, nasjonalt og internasjo-
nalt perspektiv.  
 

Noen av utfordringene som ble avdekket 
var:

•	 økt press på tjenestetilbud, arealer og 
boliger i de sentrale deler av regionen 

•	 fraflytting, uttynning og forgubbing i 
noen distriktskommuner 

•	 vekst i regionale bysentra – og behov for 
en flerkjernet bystruktur

Den regionale analysen skapte økt forstå-
else for fylkenes utfordringer og ulikheter. 
Den resulterte i vedtak om å videreutvikle 
Østlandet som en konkurransedyktig region 
i Europa og å arbeide for en balansert og 
bærekraftig utvikling. Bedre infrastruktur 
for samferdsel ble angitt som et hovedgrep 
for å nå de overordnede målene. En første 
felles samferdselsstrategi, Østlandspakka, 
ble vedtatt i 1999, som innspill til Nasjonal 
transportplan (NTP) 2002-2011.

Regional analyse og Østlandspakka ble et 
avgjørende fundament for videre samar-
beid og for prioritering av viktige tiltak. 
Østlandspakka er senere blitt revidert hvert 
4. år. Prioriteringene har gradvis endret seg 
over tid – med økt fokus på jernbane og 
kollektivtrafikk. Jernbanedelen av Østlands-
pakka (InterCity-utbyggingen) fikk et viktig 
gjennombrudd ved Stortingets behandling 
av NTP 2014-2023. Kampen for InterCity 
fortsetter med uforminsket styrke. 

Kompetanse og opplæring 
Fagpolitisk utvalg for opplæring, kompe-
tanse og verdiskaping ble etablert i 2008. 
Skoleeierperspektivet er utgangspunkt for 
utvalgets arbeid og følgende temaområder 
har de siste årene vært spesielt viktige: 

•	 Videregående skoler – utvikling og drift. 
Erfaringsoverføring mellom fylkeskom-
munene. 

•	 Fagskolene på Østlandet – eierskap, 
organisering og drift. 

•	 Fag- og yrkesopplæring – fokus på 
lærlingeordningen og samarbeid med 
næringslivet. 

Kompetansegruppa består av fylkesopp-
læringssjefene (eller tilsvarende stilling). 
Foruten erfaringsutveksling mellom fylkes-

Historisk tilbakeblikk
1993 - 2018

kommunene, har kompetansegruppa tatt 
initiativ til flere interessante forskningspro-
sjekter: 

 - Bortvalg og kompetanse der man siden 
2002 har fulgt nærmere 10.000 elever 
over flere år.  Forskningsresultatene har 
blitt sitert i flere stortingsmeldinger. 

 - Pedagogisk bruk av IKT i videregående 
opplæring er et annet stort prosjekt 
gjennomført ved Universitetet i Bergen 
(2012 – 2013).

Begge forskningsprosjektene fikk fors-
kningsmidler i KS. 

Det har stor aktivitet innen opplæring, med 
faggrupper for voksenopplæring, fag- og 
yrkesopplæring, fagskole, oppfølgingstje-
nesten for unge utenfor skole og arbeidsliv, 
spesialpedagogikk / institusjonsundervis-
ning, IKT i VGO, økonomi / Kostra. 

Europapolitisk samarbeid 
Østlandssamarbeidet har siden 1998 hatt 
en strategi for internasjonalt regionalt 
samarbeid. Denne har blitt revidert flere 
ganger, siste gang i juni 2017. Viktige sam-
arbeidsarenaer for fylkeskommunene har 
vært AER (Assembly of European Regions), 
BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-
operation), CPMR (Conference of Peripheral 
and Maritime Regions), NSC (North Sea 
Commission) og samarbeidet med delstaten 
Schleswig-Holstein. Østlandssamarbeidet 
har gjort at fylkeskommunene har fått 
større innflytelse enn de ellers ville ha fått. 
Felles innsats og arbeidsdeling gir effektiv 
bruk av politiske og administrative ressurser.

Østlandssamarbeidet har hatt betydelig 
fokus mot Østersjøen – særlig gjennom 
organisasjonen BSSSC, som er en politisk 
nettverksorganisasjon der alle regioner i 
landene rundt Østersjøen har mulighet til å 
delta. Østlandssamarbeidet var vertskap for 
BSSSCs årskonferanse i 2002 og 2012, og 
har også hatt formannskapet og sekreta-
riatet for BSSSC i to perioder; I 2006-2008 
ved fylkesordfører i Østfold, Arne Øren, og i 
2017-2019 ved nåværende fylkesordfører i 
Buskerud, Roger Ryberg.
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OPPLÆRING OG KOMPETANSE
Østlandssamarbeidet har siden 2009 hatt et fagpolitisk utvalg opplæring – 
kompetanse – verdiskaping. Medlemmer er hovedutvalgsleder / fylkesråd sammen 
med opposisjonsleder i de 7 fylkeskommunene (Oslo deltar ikke).  Handlingsprogram 
2018-2019 har som tema videregående opplæring med vekt på fornyelse, relevans 
og kvalitet, samt fagskole og regional kompetansepolitikk. De fylkeskommunale 
opplæringssjefene/direktørene møter sammen med Oslo i kompetansegruppa.  
Kompetansegruppa har opp gjennom årene opprettet faggrupper på ulike områder. 
Disse har medlemmer fra fylkeskommunene og Oslo og ser erfaringsutveksling og 
samarbeid over fylkesgrensene som svært nyttig.

Fagpolitisk utvalg 
Et hovedtema i 2018 har vært oppfølging av Kontaktutvalgets bestilling om hvordan man 
kan styrke fagskolene på Østlandet. Stortinget behandlet melding om fagskolen (2017), 
og ny fagskolelov ble vedtatt i mai 2018. Fagpolitisk utvalg fikk utarbeidet en felles fag-
skolestrategi for 2018 – 2025 som ble vedtatt i Kontaktutvalget 02.11.2018. Strategien 
omhandler tre områder: regional utvikling og samarbeid, finansiering, kvalitet og godkjen-
ningsordninger. Vedtaket innebærer både henvendelse til statlige myndigheter og oppføl-
ging ved fagskolene og fylkeskommunene. 

Innspill til Opplæringslovutvalget, som i 2019 skal fremme forslag til en ny lov for grunn-
opplæringen i landet, ble sendt med bakgrunn i politiske vedtak i fylkeskommunene. Lied-
utvalget har i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utrede og fremme forslag, i 2019, 
til hvordan videregående opplæring bør være og fagpolitisk utvalg har vært interessert i 
dialog med utvalgsmedlemmer underveis.  Ett område i fremtidens skole er hvordan bruke 
IKT, og forslag om utredninger av tema innen digitalisering i opplæringen ble sendt over til 
KS. Videre støttet utvalget et forslag fra fylkestinget i Østfold om å be NDLA gjennomføre 
brukerundersøkelse. 

Fagskolegruppa
Året ble preget av arbeid med felles fagskolestrategi for Østlandet, både før og etter vedtak 
i Kontaktutvalget. Fagskolegruppa deltok også svært aktivt med innspill til FFU-gruppe 
(Forum for fylkesutdanningssjefer i KS) som har i oppdrag å få til felles forståelse og praksis 
ved ny statlig finansieringsordning. På våren inviterte gruppa private og offentlige fagskoler 
med helsefag til nytt møte, denne gang om finansieringsordningene. Møtet ble tatt svært 
godt imot. 

Foruten å følge opp fagskolestrategien vil drøfting av forvaltningspraksis være viktig i fort-
settelsen.  Fylkeskommunene forvalter nå tilskudd til private fagskoler med adresse i eget 
fylke. Leder i gruppa, Nils Thorbjørn Myhren (Telemark), ble i 2018 oppnevnt av Kunnskaps-
departementet til å representere fylkeskommunene i Nasjonalt fagskoleråd. 

Fag- og yrkesopplæringsgruppa
Målsettinger for gruppa er kvalitetsutvikling, mer lik forvaltningspraksis og erfaringsut-
veksling. Saker som har vært oppe gjelder kvalitet, erfaringsutveksling om formidling 
og drøfting av alternativer for elever som ikke får læreplass, prøvenemnder, bedrifts- og 
lærlingeundersøkelser, drøfting mellom deltakere i nasjonale faglige råd, innspill til fagpoli-
tisk utvalg og dialog med medlemmer i Liedutvalget. Gruppa hadde i vår en nyttig studietur 
til Teknologiparken i Kongsberg, med informasjon om Industri 4.0 og om pilotprosjekt for 
yrkesfagelever, som nå får opplæring i industrimiljøet. Framover vil det bli viktig å få fram 
felles forståelse og praksis innenfor tema som prøvenemnder, «fagbrev på jobb», praksis-
brev, samt erfaringsutveksling om lærebedrifter, lærlinger og ny yrkesfagstruktur. 

Voksenopplæringsgruppa   
Gruppa tok initiativ til at politisk henvendelse – fra fagpolitisk utvalg – ble sendt Lied-
utvalget. Utfordringer ved opplæring for voksne som nevnes er: 1) Manglende språk og 
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17. desember: Dialogmøte mellom faggruppene og 
Østlandssamarbeidets sekretariat

grunnleggende ferdigheter; 2) Gjennomføring, 3) Frafall;  4) Veier til fag- og svennebrev 
passer ikke alle;  5) Realkompetansevurdering. 

Årets voksenopplæringskonferanse for landets fylkeskommuner ble gjennomført i Oslo 
4.-5.september, med åpning ved Oslos ordfører Marianne Borgen. Konferanseprogrammet 
ga overblikk over kompetansepolitikk, arbeid i statlige utvalg, fakta om innvandring og om 
ulike modeller for opplæring for voksne. Ulike tema følges opp i gruppa etter konferansen. 

Gruppe for  oppfølgingstjenesten for unge utenfor arbeid og opplæring   
«OT-gruppen»  er opptatt av kvalitet og av fylkeskommunens ansvar for hele årskullet med 
rett til vgo. Dette er interessant i oppfølgingen av Riksrevisjonens rapport fra 2016 til Stor-
tinget om oppfølgingstjenesten.  Kunnskapsdepartementet har satt ned en ekspertgruppe 
for å svare Stortinget. Tre av fylkeskommunene i OT-gruppen deltar i denne.  Ellers drøftes 
kodeverk og dataverktøy, og planlegging av inspirasjonskonferanse 2019 for alle OT-ansatte 
i de 7 fylkeskommunene har startet. Kunnskapsdepartementet tildeler prosjektmidler til 
tiltak, og erfaringer vil bli delt fra de fylkeskommuner som er tildelt midler.  

Gruppe for spesialundervisning – institusjonsundervisning
Gruppa har i oppdrag å arbeide med opplæring i institusjoner sett ut fra et skoleeierper-
spektiv. Refusjoner mellom fylkeskommuner er en del av dette, og gruppa har prøvd ut 
en ny modell, basert på nåværende statlige satser. Nordahl-utvalgets ekspertrapport om 
spesialundervisning ble viktig for fylkeskommunene i 2018, mens Østlandsgruppa drøftet 
kvalitet og felles utfordringer i tolkning av lov og forskrift. På høsten hadde gruppa et felles 
møte med PPT-lederne for å drøfte kvalitetsutvikling og bedre lov-etterlevelse i spesialun-
dervisningen.  Fellesmøtet var nyttig og vil bli holdt også i 2019. 

Gruppe for pedagogisk bruk av IKT i videregående opplæring                                                                                   
Gruppa har østlandnivået som arena for erfaringsutveksling om kompetanseheving for 
lærere, nettbasert opplæring og digitale eksamensformer. I 2018 drøftet gruppa hvordan 
se pedagogisk IKT-bruk både i sammenheng med Regjeringens digitaliseringsstrategi for 
grunnopplæringen, og med nytt skoleadministrativt system (Visma in School). Gruppa ble 
bedt om å utarbeide et notat til fagpolitisk utvalg i mai. Det inneholdt politiske problemstil-
linger innen kompetanseheving, samarbeid over fylkesgrenser og eksamen. Presentasjon og 
notat ble fulgt opp, og i høstmøtet vedtok fagpolitisk utvalg å sende en henvendelse til KS 
om mulige utredninger for mer kunnskap om pedagogisk bruk av IKT. Gruppa er opptatt 
av at eksamensformer med delvis tilgang til internett ikke passer i dagens samfunn. Det er 
vanskelig for fylkeskommunene teknisk sett å ivareta statlige krav ved gjennomføring av 
eksamener. Gruppa mener at eksamen som prinsipp bør utfordres, noe som vil være aktuelt 
å ta opp nå når vgo gjennomgås av Liedutvalget. 

ØKO-gruppa 
ØKO-gruppa arbeider med kvalitet i regnskapsføring i videregående opplæring. Gruppa 
deltar sammen med de to andre opplæringsregionene (sør-vest og nord) i en felles ØKO-
gruppe, som forbereder fylkeskommunale synspunkter overfor Fylkeskostra utdanning (ved 
SSB og Utdanningsdirektoratet). God kvalitet i regnskapsføringen er viktig for å få riktige 
bevilgninger til private skoler, da disse bevilgningene tildeles ut fra Kostra-tall for de offent-
lige skolene.    

Dialogmøte
På et dialogmøte 17. desember 2018 møttes ledere/representanter fra de ulike faggrup-
pene på kompetanseområde for å diskutere oppgaver og arbeidsform. Etter at Unn Ribe 
sluttet i sekretariatet i november, har sekretariatet mindre kapasitet til å følge det operative 
arbeidet i faggruppene. På møtet - der også sekretariatsleder og leder for kompetansegrup-
pen deltok – ble det lagt en plattform for arbeidet i 2019.



ÅRSRAPPORT 201818

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. 
Formannskapet i BSSSC samt ny programperiode for EU-program 2021 – 2027 har 
stått høyt på dagsorden i 2018.

Et aktivt år for BSSSC under norsk formannskap
Østlandssamarbeidet har for tiden formannskapet i Baltic Sea States Subregional Co-ope-
ration (BSSSC). I juni besluttet kontaktutvalget å forlenge perioden til ut 2019. BSSSC ledes 
av kontaktutvalgets leder, Roger Ryberg, og sekretariatet er knyttet til Østlandssamarbeidet. 
BSSSC har gjennomført fire styremøter. Fokus har vært på FNs bærekraftsmål, kultur som 
viktig faktor i Europa, solidaritet og smarte løsninger, ungdomsmedvirkning – og ikke minst 
EUs langtidsbudsjett, framtidig regionalpolitikk og Interreg 2021 – 2027. BSSSC er partner 
i forbindelse med forum for EUs Østersjøstrategi i 2019 og har deltatt i planlegging og 
programutvikling under høsten. Selve forumet gjennomføres i juni med fokus på sirkulær 
økonomi. 

I Kaliningrad i mai vedtok styret et policy papir om kultur  «Add culture to the heart of 
regional and European politics». Dette ble bredt distribuert til nasjonale myndigheter og 
EUs institusjoner. I september vedtok styret et nytt policy papir knyttet til EUs forslag til 
langtidsbudsjett og retningslinjer for den framtidige regionalpolitikken – herunder Interreg. 
Også dette papiret er bredt distribuert. På møtet i november ble BSSSCs posisjoner drøftet 
med sentrale personer i EU-kommisjonen og det ble besluttet å sende et oppfølgende brev 
til Europaparlamentet og EUs regionkomite vedrørende Interreg. 

BSSSCs 25-års jubileum ble markert i forbindelse med årskonferansen i Gdansk 11 og 12 
september. Tidligere formann på vegne av Østlandssamarbeidet, Arne Øren, var invitert 
som hedersgjest sammen med andre viktige personer fra BSSSCs historie. Konferansen i 
Gdansk samlet rundt 200 deltakere til interessante innlegg, gode tematiske sesjoner og en 
flott festmiddag med kultur i Shakespeare Theater i forbindelse med BSSSC-jubileet. 
Roger Ryberg har som formann i BSSSC hatt nær dialog med samarbeidsorganisasjoner i 
Østersjøen fra nasjonalt og regionalt nivå. Gjennom året har det vært en god dialog med 
EUs regionkomite om mulige samarbeidstema og felles prosjekter. Fire områder er nå 
utpekt – ungdomsmedvirkning, FNs bærekraftsmål, regionalpolitikk og makroregionale 
strategier. 

Interreg Østersjøprogrammet – et viktig verktøy for samhandling og utvikling
Østlandssamarbeidet innehar rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøpro-
grammet og deltar i programmets beslutningssystem. Tredje og siste utlysning av prosjekt-
midler til de tematiske prioritetene ble gjennomført i 2018 - med beslutning i september. 
9 nye prosjekt med norske partnere ble godkjent. Programmet har nå 105 prosjekt gående 
– 28 av disse med norske partnere samt ytterligere 7 med norske assosierte partnere. 

Let’s communicate! 
Østlandssamarbeidet deltar i Interreg Østersjøprosjektet «Let’s Communicate!» som norsk 
partner. Prosjektet har som formål å informere om og kommunisere Østersjøstrategien og 
Interreg Østersjøprogrammet til norske aktører. 6 februar ble det gjennomført i workshop 

BSSSC Årskonferanse 2018 i Gdansk, Polen

Styremøte i Brussel

Markering av 25-årsjubileum for BSSSC i 
forbindelse med årskonferansen



19
ØstsamUng har i 2018 deltatt aktivt på 
mange ulike arenaer 

med fokus på Østersjøregionen som en modellregion for ren skipsfart og sjøsikkerhet - og 
hvordan norske aktører er med og kan bidra. Seminaret ble gjennomført i nært samarbeid 
med Shipping & Offshore Network i Oslo. Rundt 35 deltakere fra hele Norge deltok. Den 
25. april ble det gjennomført en workshop med tema smart spesialisering og erfaringer fra 
Østersjøregionen. Denne var spesielt rettet inn mot fylkeskommuner i lys av regionrefor-
men. Rundt 35 deltakere inkl. representanter fra Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet (KMD) delte erfaringer og diskuterte anvendelse av dette verktøyet i Norge. 26. april 
var Østlandssamarbeidet vertskap for partnermøte i Let’s Communicate prosjektet i Oslo. 
 

Økt ungdomsmedvirkning i Østersjøstrategien – BSSSC i førersetet
Ungdomsmedvirkning er et av fokusområdene for det norske formannskapet i BSSSC. 
I 2018 har BSSSCs ungdomsnettverk hatt fokus på å forsterke samarbeidet med andre 
ungdomsnettverk i Østersjøregionen (EuroRegion Baltic og Union of Baltic Cities) samt å 
løfte fram stemmen til ungdom i Østersjøstrategien. Seminar 3 i rekken «Nothing about us 
without us» ble gjennomført i Tallinn i juni. Denne gangen med fokus på digitale verktøy 
for bedre medvirkning. I mai fikk Østlandssamarbeidet (som formannskap i BSSSC) midler 
fra Østersjørådets sekretariat til gjennomføring av en større ungdomssamling i forkant av 
Østersjøstrategiens forum i Gdansk (Polen) i 2019. «Baltic Sea Youth Camp» prosjektet er 
en direkte oppfølging av BSSSCs fokus på å fremme ungdomsstemmen i Østersjøstrategien, 
og har som mål å samle rundt 100 ungdommer til dialog og workshops - og samtale med 
politikere og beslutningstakere i Østersjøregionen. 

BSSSCs ungdomsnettverk møttes i Hämenlinna (Finland) i mars og i Gdansk (Polen) i sep-
tember. En ungdomsdeklarasjon er utviklet og denne er et levende dokument som stadig 
oppdateres. 

ØstsamUng – et viktig medvirkningsorgan for ungdom på Østlandet
Den 2. mars møtte ØstsamUng kontaktutvalgets medlemmer til workshop om regionrefor-
men og ungdomsmedvirkning. Resultatet fra gruppearbeidet mellom politikere i fylkeskom-
munene og ØstsamUng er samlet i en rapport som er oversendt til fylkeskommunene som 
input i deres videre arbeid med regionreformen. I forbindelse med ØstsamUngs høstsamling 
på Golsfjellet i november var trygge organisasjoner tema.  

Agnes Lusti fra ungdommens fylkesråd i Østfold ble i september valgt inn i styret i BSSSC 
på vegne av BSSSCs ungdomsnettverk. Hun etterfølger Timo Nikolaisen fra Buskerud. 
Gloria Vitaly fra Oppland er president i AERs ungdomsnettverk – Youth Regional Network 
(YRN). 

Nordland fylkeskommune var vertskap for vårmøtet i YRN i Bodø i mars. Høstmøtet i YRN 
ble gjennomført i Cascais i Portugal i midten av november. Cascais har i 2018 hatt rollen 
som europeisk ungdomshovedstad.

Let’s Communicate-seminar om Smart Spesialisering
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Dialog med nasjonale myndigheter en viktig del av Østlandssamarbeidets 
europapolitisk arbeid
«Team-Norway» er et sentralt tema – der nasjonale, regionale og lokale myndigheter 
samarbeider i europapolitikken. Norsk deltakelse i EUs programsatsinger for 2021-2027 
har stått på dagsorden i 2018. Det har  vært stort fokus på norsk deltakelse i Interreg post 
2020. Østlandssamarbeidet har hatt dette på dagsorden både i politiske og adm. møter 
gjennom året og har benyttet alle anledninger til å påvirke for en fortsatt deltakelse i dette 
viktige programmet for fylkeskommunene. Østlandssamarbeidet er med i referansegruppa 
for evaluering av Interreg i Norge. Arbeidet startet opp våren 2018 og skal avsluttes tidlig 
i 2019. I tillegg har alle fylkeskommunene i ØS har bidratt. Interreg 2021-2027 vil være et 
viktig tema også i 2019.

Europapolitisk forum (EPF) er et organ for samhandling mellom kommuner, fylkeskom-
muner og nasjonale myndigheter i europapolitikken. EPF gjennomførte sitt første møte i 
2018 i Kristiansand med Agderfylkene som vertskap. Tema for møtet var klimapolitikk og 
et rettferdig arbeidsliv. 15. november ble det andre møte i EPF gjennomført i Oslo. Tema 
for dette møtet var EUs programmer for 2021 – 2017 og norsk deltakelse samt ungdoms-
medvirkning i europapolitisk arbeid. Timo Nikolaisen (Buskerud og BSSSC) og Gloria Vitaly 
(Oppland og AER) deltok med innlegg på møtet. Demokrati og ungdomsmedvirkning ble 
utpekt som ett av temaene som vil bli fulgt opp videre på neste møte i mai 2019 på Hamar. 

Samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein på dagsorden i Fredrikstad 
Kvinnedagen ble markert i forbindelse med kommisjonsmøtet i Schleswig-Holstein samar-
beidet i Fredrikstad 8. mars. Ny minister for Europa, Sabine Sütterlin-Waack, ledet dele-
gasjonen fra Schleswig-Holstein.  Tema på agendaen var strategisk bruk av europeiske 
programmer, merverdi av kultursamarbeid og ungdomsmedvirkning og –utveksling. 
Representanter for ungdommens fylkesråd i Østfold og ungdommens fylkesting i Buskerud 
deltok med innlegg. I tillegg presenterte elever og lærere fra Kiel og Gjøvik sine erfaringer 
fra utvekslingsprosjektet i 2017. Som en direkte oppfølging fra møtet gjennomførte kon-
taktutvalget en «kulturtime» på møtet 8. juni. 

Europeiske regionale organisasjoner er sentrale arenaer for påvirkning
Rundt 130 deltakere fra hele Europa var samlet på Lillehammer da Oppland fylkeskom-
mune var vertskap for årets generalforsamling i AER (Assembly of European Regions) 23. 
– 24. mai. På dagsorden stod bl.a. EUs forslag til langtidsbudsjett og framtidig regionalpoli-
tikk for perioden 2021-2027 samt sosial innovasjon. Oppland arrangerte et eget temamøte 
med fokus på bruk av tre i byggkonstruksjon og klimautfordringene som verktøy i regional 
utvikling. 22. november gjennomførte AER sitt andre byråmøte i 2018 i Nijmegen i Ned-
erland. Tema på dagsorden var migrasjon, sosial innovasjon samt innspill til EUs langtids-
budsjett og framtidig regionalpolitikk og til valget til nytt EU Parlament i mai 2019. Norges 
representanter i byrået er fylkesvaraordfører Aud Hove (Oppland) og fylkesordfører Sonja 
Alice Steen (Nordland). 

Østfold fylkeskommune var vertskap for årets Nordsjøkonferanse, og gjennomførte denne 
sammen med Nordsjøkommisjonen og Interreg Nordsjøprogrammet i Fredrikstad 13. – 
14. juni. Andreas Lervik (Østfold) ble gjenvalgt som visepresident i Nordsjøkommisjonen 
sammen med president Kerstin Brunnström (Vestre-Götaland). 80 personer fra 25 med-
lemsregioner deltok på konferansen, som bl.a. hadde fokus på tema som marin forsøpling, 
Brexit, Europas framtid og EUs langtidsbudsjett og programmer etter 2020. Nordsjøkommi-
sjonen vedtok i møtet å iverksette en full revisjon av Nordsjøstrategien. 

Moder-organisasjonen CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) gjennom-
førte sin generalforsamling på Madeira i oktober. Leder av internasjonalt fagpolitisk utvalg, 
Gunn Marit Helgesen (Telemark) er 1 visepresident og kasserer i CPMR. 

Roger Ryberg og Sabine Sütterlin-Waack
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Anette Solli  åpnet internasjonalt seminar 

Internasjonalt seminar i samarbeid med ORE - som input til regionreformen
I januar gjennomførte Østlandssamarbeidet i nært samarbeid med Osloregionens Euro-
pakontor (ORE) et seminar om internasjonalt samarbeid som suksessfaktor for god sam-
funnsutvikling på Østlandet. Seminaret hadde fokus på tre samfunnsutfordringer – frafall i 
videregående opplæring, framtidens transportløsninger og byer og regioners rolle i klima-
arbeidet. Målet var å dele god praksis og bidra med input i prosessen med regionreform. 
Seminaret tiltrakk rundt 80 deltakere og ble sett på som interessant og nyttig.  

Innleder Kristin Halvorsen, Cicero og møteleder Gunn Marit Helgesen, leder av internasjonalt  
fagpolitisk utvalg

Delegasjonen besøker området der ny sluse bygges for å bedre skipstransporten inn og ut av Amsterdam

Internasjonalt fagpolitisk utvalg besøkte regionen Noord-Holland, Nederland  
Internasjonalt fagpolitisk utvalg gjennomførte sitt mai-møte koblet til en studietur til 
regionen Noord-Holland. Her fikk utvalgets medlemmer orientering om regional utvikling 
og smart spesialisering samt hvordan regionen jobber med sirkulær økonomi. Utvalget 
besøkte også en bedrift som driver med 3D printing av hus og fikk en demonstrasjon av ny 
teknologi for å styre trafikkstrømmene (smarte veier). Politiske representanter fra parlamen-
tet i Noord-Holland deltok sammen med internasjonalt fagpolitisk utvalg på alle deler av 
programmet.  

Neste generasjon EU-programmer på dagsorden i internasjonalt fylkesnettverk
I forbindelse med forslag til nytt langtidsbudsjett i EU post 2020 er arbeidet i gang med å 
forberede en ny programperiode. Norge får gjennom EØS-avtalen tilgang til å kjøpe seg inn 
i EUs programmer, og i juni nedsatte internasjonalt fylkesnettverk en ad hoc gruppe som 
ser på hvilke programmer som er mest aktuelle sett med regionale og lokale briller. Gruppa 
koordineres av Østlandssamarbeidet og har i høst gjennomgått og vurdert de ulike program-
forslagene. I nettverkets møte i Skien i november ble fem program løftet fram som de vik-
tigste for fylkeskommunene med hensyn til norsk deltakelse. I prosessen er det nær kontakt 
med Utenriksdepartementet og KMD. Arbeidet fortsetter utover våren 2019.  



I juni 2017 ble regionreformen vedtatt av Stortinget, og fra 1. januar 2020 
vil Østlandet få nye fylkeskommuner. Viken erstatter Akershus, Buskerud og 
Østfold. Oppland og Hedmark slås sammen til Innlandet fylkeskommune. 
Vestfold og Telemark slås sammen til en ny fylkeskommune i vest. Oslo vil 
bestå som egen kommune med fylkeskommunale oppgaver.

Anne Karin Torp Adolfsen informerer 
kontaktutvalget om arbeidet i politisk 
styringsgruppe 2. november 2018

Styringsgruppen i møte med representanter for KS  
15. september 2018
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ETTER REGIONREFORMEN

Politisk styringsgruppe oppnevnes
På møte i juni 2018 oppnevnte kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet  en politisk styrings-
gruppe som fikk i oppgave å se nærmere på hvilke oppgaver og hvilken rolle Østlandssam-
arbeidet skal ha etter regionreformen.Styringsgruppen hatt følgende sammensetning: 

Innlandet:  Anne Karin Torp Adolfsen (leder) og Per Roar Bredvold
Viken:    Ole Haabeth (nestleder) og Rune Kjølstad
Oslo:    Tor Henrik Andersen
Vestfold og Telemark:  Kåre Pettersen og Tone Berge Hansen

Mandat
Styringsgruppen har hatt i oppgave å vurdere: 

•	 formål og aktuelle fremtidige samarbeidsområder

•	 hvordan man kan øke nytten/effekten av Østlandssamarbeidet

•	 fremtidig organisering (organisasjonsform, styring og ledelse)

•	 dimensjonering, finansiering og finansieringsmodeller

•	 forholdet til Osloregionen og Osloregionens Europakontor

•	 grenseoppgangen mot KS på interessepolitiske område 

Nærmere om prosessen
For å ha et bedre faktagrunnlag for styringsgruppens arbeid, ble det høsten 2018 gjennom-
ført en Questback der 50 politikere og 50 adm. ansatte i fylkeskommunene på Østlandet 
ble bedt om å vurdere nytten av Østlandssamarbeidet. På møte i kontaktutvalget i Tønsberg 
fredag 2. november ble det gjennomført en workshop der fremtiden til Østlandssamarbei-
det ble drøftet. Kartleggingene viste at det er bred oppslutning om å styrke Østlandssamar-
beidet som politisk og strategisk samarbeidsarena for fylkeskommunene. Styringsgruppen 
har frist til 1. februar 2019 med å legge frem sin tilrådning. 
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ØKONOMI

HOVEDPOSTER 2016 2017 2018

INNBETALINGER OG BRUK/AVSETN. FOND 5 353 829             6 653 758 6 344 010

SEKRETARIATET -2 977 005            -3 528 185   -3 796 765 

UTVALG, GRUPPER OG SEMINARER -207 222              -184 793  -304 016

INFORMASJON -139 294                -50 171     -94 736

SCANDRIA2ACT-INTERREGPROSJEKT -5 628              -484 383    -207 605 

ØSTLANDSUTSTILLINGEN -1 167 800            -1 191 891     -1 225 000 

EUSBSR 2019 (KONFERANSE POLEN)  -18 645 

YOUTH-CAMP 2019

ØSTSAM UNG -113 775              -131 207    -80 129 

KOMPETANSEPROSJEKTER -22 842                -23 774    -6 835 

BSSSC -61 969              -316 980   -353 301 

ANNET INTERNASJONALT SAMARBEID -71 236                -22 295       -107 369 

ØKT KONKURRANSEKRAFT -395 257              -505 832  -14 157 

SAMFERDSEL -136 250              -296 245  -228 178 

INTERREG GENERELT (539+551+552) -55 550                 81 998 92 725

Fylkeskommunene deler likt på kostnadene til sekretariatet og til alle fellesprosjekter. 

Hovedoversikt
Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av 
Akershus og Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2016 og 2017 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2016 2017 2018

DRIFTSINNTEKTER (OVERFØRINGER) 5.815.707           7 780 561           8 479 192 

LØNN, INKL TRYGD OG PENSJON -2.623.975            -3 342 810            -3 498 575 

KJØP AV VARER OG TJENESTER -1.574.856            -2 506 122            -2 421 226 

OVERFØRINGER -1.118.812            -1 467 309            -1 497 212 

SUM DRIFTSUTGIFTER -5.317.640            -7 316 241            -7 417 013 

NETTO DRIFTSRESULTAT 498.066                464 320             1 062 179 

AVSETNING TIL FOND -498.066              -464 320            -1 062 179 

OVERFØRING FRA FORRIGE ÅR OG BRUK AV 
FOND

0
                       0   

0

RESULTAT 0                        0   0

Total fondsavsetning i regnskapsåret er kr 1.062.179,-. Av dette er kr 381.291,- avsatte og 
udisponerte midler til Youth Camp i Gdansk i Polen i juni 2019.

Balanse pr.31.12. 2017 var på 4.598.460 kr. Balanse pr. 31.12. 2018 var kr 5.660.639,-. 

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 2018 (tall fra 2016 og 2017 til sammenligning):

Arbeid med ”Interreg generelt” utføres av Østlandssamarbeidet etter avtale med Kommu-
nal- og moderniseringsdepartementet, som finansierer denne aktiviteten fullt ut. I 2018 ble 
det ikke søkt om eller utbetalt refusjon.

Fylkeskommunene deler likt på kostnadene til sekretariatet og til alle fellesprosjekter. Når 
det gjelder finansieringen av BSSSC har Buskerud fylkeskommune i 2018 innbetalt en større 
andel enn de øvrige fylkeskommunene.
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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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