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ÅRSRAPPORT 2019
Østlandssamarbeidet (ØS) ble formelt etablert 19. mars 1993 som et frivillig nettverks-
samarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet; Akershus, Buskerud, Hedmark, 
Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.  Samarbeidet har bidratt til å videreutvikle 
Østlandet som en konkurransedyktig region i Europa og samtidig bidratt til å sikre en regio-
nal balansert og bærekraftig utvikling i landsdelen. 

Årsrapporten for 2019 presenterer det viktigste som Østlandssamarbeidet har hatt fokus på 
det siste året. Samferdsel, kompetanse, europapolitisk arbeid og regional utvikling har også 
i 2019 vært de sentrale politikkområdene for Østlandssamarbeidet.  
 
Utbygging og ferdigstillelse av InterCity er viktig for fylkeskommunene på Østlandet. Øst-
landssamarbeidet har i derfor også i 2019 jobbet aktivt med å synliggjøre prosjektets betyd-
ning for hele landsdelen.  I denne sammenheng har Østlandssamarbeidet i løpet av året gitt 
en rekke felles innspill til ny NTP  2022-2033. 
  
Østlandssamarbeidet v/Roger Ryberg overtok formannskapet i BSSSC 1. januar 2017. 
Formannskapet ble forlenget med ett år, og 2019 har vært et BSSSC-år preget av svært stor 
aktivitet og økt oppslutning fra regionene rundt Østersjøen.  BSSSC var partner i Forum 
for EUs Østersjøstrategi i juni 2019 i Gdansk samtidig som ‘Baltic Sea Youth Camp’ ble 
gjennomført for første gang. Ungdommer fra 12 land møttes til dialog og workshops – 
sammen med politikere og beslutningstakere i Østersjøregionen.

Med bakgrunn i at fylkesstrukturen endres fra 1. januar 2020, har det også vært behov for 
å drøfte organiseringen av det fremtidige samarbeidet i landsdelen. På møte i kontaktut-
valget i juni 2019 var det bred tilslutning til at Østlandssamarbeidet skal videreføres som 
et politisk og strategisk samarbeidsorgan for Oslo kommune og fylkeskommunene på Øst-
landet.  Det ble her pekt på at samferdsel og næring er spesielt viktige politikkområder for 
Østlandssamarbeidet. Kontaktutvalget pekte videre på at også europapolitisk arbeid, klima 
og miljø og ungdom vil være viktig i det fremtidige landsdelsamarbeidet.

I forbindelse med regionreformen og den nye kommuneloven vil landsdelssamarbeidet fra 
1. januar 2020 organiseres som et interkommunalt politisk råd med fylkeskommunene 
Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken, samt Oslo kommune som medlemmer. En ny 
samarbeidsavtale mellom partene ble godkjent av fylkestingene og Oslo bystyre i desember. 

Det vil nå være opp til det nye representantskapet å stake ut kursen for det fremtidige sam-
arbeidet mellom fylkeskommunene på Østlandet. 2020 blir derfor et spennende og viktig 
år for Østlandssamarbeidet.  

………………………….   ………………………..
Roger Ryberg    Anette M. Solli
Leder av kontaktutvalget   Nestleder av kontaktutvalget
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DETTE SKJEDDE I 2019

Nasjonalt transportplan 2022-2033
I forbindelse med departementets høring om utfordringer i samferdselssektoren oversendte 
Østlandssamarbeidet i mai et felles høringsinnspill med fokus på klima/bærekraft, videre 
utbygging av Intercity, nasjonale og internasjonale transportkorridorer og byutvikling. Dette 
grunnlagsdokumentet vil være styrende for Østlandssamarbeidets felles innspill til  
NTP 2022-2033.

NTP-konferanse
Østlandssamarbeidet, Osloregionen, NHO og LO arrangerte en NTP-konferanse  
25. november med ca 150 deltagere. På konferansen ble en rekke av transportetatenes 
faglige utredninger presentert. På konferansen fikk deltagerne fra fylkene, kommunene og 
næringslivet mulighet til å drøfte felles utfordringer. Innspillene fra konferansen tas med i 
det videre arbeidet med NTP.

Arendalsuka
Østlandssamarbeidet deltok i 2019 på Arendalsuka. I samarbeid med STRING arrangerte 
Østlandssamarbeidet et seminar om Intercity der sentrale politikere fra fylkeskommunene 
og kommunene drøftet utfordringene knyttet til fremdriften i Intercity-utbyggingen.

Et aktivt siste år med norsk formannskap i BSSSC
Sirkulær og delingsøkonomi som katalysatorer for utviklingen i Østersjøregionen var tema 
for Østersjøstrategiens forum i Gdansk i juni. BSSSC-formannskapet var prosjektpartner og 
deltok aktivt i planlegging, programutvikling og gjennomføring av forumet. Formann- 
skapet var i tillegg prosjektleder for «Baltic Sea Youth Camp» der rundt 100 ungdommer 
fra 12 land møttes til dialog og workshops - og samtale med politikere og beslutnings-
takere i Østersjøregionen i forkant av forumet.

Deltakelse i EUs programsatsinger for 2021-2027 har stått høyt på dagsorden 
I januar møtte internasjonalt fagpolitisk utvalg statssekretær Atle Hamar i KLD til dialog om 
LIFE-programmet, og i mars møtte leder i internasjonalt fagpolitisk utvalg statsråd Monika 
Mæland og statssekretær Anne Karin Olli i KMD til samtale om Interreg. Norsk deltakelse i 
Interreg etter 2020 har stått sentralt både politisk og administrativt i 2019. I mai ble  
påvirkningsarbeidet kronet med hell da Statsråd Mæland kunngjorde fortsatt norsk  
deltakelse i Interreg.   

Kultur
Østlandsutstillingen (ØU) markerte 40-års jubileet for landsdelsutstillingen i alle de sju 
fylkene (Telemark inngår i Sørlandsutstillingen). 81 kunstnere ble valgt ut til de 7 gruppe-
utstillingene. I tillegg fikk 7 jubileumskunstnere fra hver av de 7 fylkene vist sin kunst og sin 
tilknytning til ØU gjennom mange år. Del to av Planning Future prosjektet med Schleswig-
Holstein ble gjennomført i august.

Ny samarbeidsavtale
I forbindelse med regionreformen endres kartet på Østlandet fra 1. januar 2020. Eksi- 
sterende fylkeskommuner opphører og erstattes av Innlandet, Vestfold og Telemark og 
Viken fylkeskommune. I denne forbindelse ble en ny samarbeidsavtale mellom de nye  
fylkeskommunene og Oslo kommune vedtatt i de respektive Fylskesting og Oslo bystyre i  
desember 2019. 
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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 
Østlandssamarbeidet, som frem til 31.12.2019 har vært 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 man 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 2019 hadde kontaktutvalget tre møter, og man behandlet totalt 43 saker.  
Kontaktutvalget har i 2019 bestått av følgende medlemmer 1:

Strategi 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/
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

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

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

1 - I tillegg er prosjektlederne for nye 
Vestfold og Telemark, Innlandet og Viken  
medlemmer i kontaktutvalget. 
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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 2019 vært ledet av Tron Bamrud og med Evy-Anni Evensen 
som nestleder. I 2019 behandlet rådmannsutvalget totalt 38 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 2019

ORGANISASJON  
OG ADMINISTRASJON

Sekretariatet
Sekretariatet for Østlandssamarbeidet er et service- og samordningsorgan for de ulike  
politiske utvalg og administrative grupper som er etablert innen Østlandssamarbeidet. 
Akershus fylkeskommune har fram til 31.12.2019 ivartetatt arbeidsgiveransvaret for de 
ansatte i sekretariatet. Sekretariatet har vært lokalisert i Schweigaards gate 10 i Galleri 
Oslo – og samlokalisert med Akershus Kollektivterminaler, 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 2019 ledet av  
fylkesopplæringssjef Solveig Olsen fra Østfold fylkeskommune.

I tillegg har følgende faglige undergrupper på kompetanseområdet vært tilknyttet  
Østlandssamarbeidet i 2019:

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 2019 har vært 
ledet av Rolf Olsen fra Vestfold fylkeskommune.

Europapolisk/internasjonalt samarbeid
Internasjonal administrativ gruppe har vært ledet av Rune Bakkevoll, Akershus  
fylkeskommune.

Samferdsel
Den administrative samferdselsgruppa har i 2019 vært ledet av Siv Tørudbakken fra  
Vestfold fylkeskommune.

I tillegg har følgende faglige undergrupper vært tilknyttet Østlandssamarbeidet i 2019  
på samferdselsområdet:

•	 Billetteringsgruppen med Bjørn Aasebø fra Vestfold som leder

•	 Adm. gruppe for ØS 2025 ledet av Tron Bamrud
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InterCity er det viktigste samferdselsprosjektet på Østlandet. Østlandssamarbeidet
har også i 2019 jobbet aktivt for å sikre full utbygging av InterCity med dobbeltspor til 
Skien, Lillehammer og Halden og Hønefoss.  Norge har gjennom Parisavtalen forpliktet 
seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 sammenlignet 
med 1990-nivå. I transportsektoren skal utslippene kuttes med 50 prosent, samtidig 
som nullvekstmålet innebærer at all vekst i persontrafikken i de store byene skal 
skje ved bruk av kollektiv, sykkel og gange. Ny nasjonal transportplan 2022-2033 vil 
legge premissene for den videre InterCity-utbyggingen på Østlandet.

Nasjonal transportplan 2022-2033
Østlandssamarbeidets arbeid med ny NTP startet opp i 2018 og har i 2019 vært ledet av 
fagpolitisk utvalg for samferdsel under ledelse av Olav Moe. 

Den 10. mai oversendte Østlandssamarbeidet på vegne av fylkeskommunene på Østlandet 
et felles innspill til samferdselsdepartementet. I innspillet understrekes det at man i ny NTP 
må prioritere infrastrukturinvesteringer som har høyest samfunnsnytte og som bidrar til å 
redusere klimagassutslippene fra transportsektoren. Prosjektene må samtidig bidra til å øke 
kapasiteten i kollektivtrafikken. Dette er  prioriteringslisten:

•	 InterCity	-	med	mål	om	full	utbygging	med	dobbeltspor	til	
Skien,	Halden	og	Lillehammer	innen	2032/34	og	oppstart	av	
Ringeriksbanen	til	Hønefoss	i	2021.	

•	 Byvekstavtaleordningen	må	suppleres	med	belønningsordnin-
ger	som	også	omfatter	de	mellomstore	byene	og	det	foreslås	at	
staten	må	bidra	med	minimum	50	prosent	av	investeringskost-
nadene	i	store	kollektivutbygginger	i	byområdene.	
	

•	 Staten	må	etablere	effektive	incentivordninger	for	å	flytte	mer	
gods	over	fra	vei	til	bane	og/eller	båt.	
	

•	 Vedlikeholdsetterslepet	på	fylkesveiene	må	tas	inn	gjennom	et	
spleiselag	mellom	stat	og	fylkeskommuner.		

•	 Arbeidet	med	planlegging	og	finansiering	av	fremtidsrettede	
og	effektive	togforbindelser	Oslo/	Gøteborg	og	Oslo/Stockholm	
må	prioriteres.	
	

•	 Østlandssamarbeidet	støtter	utredning	av	veiprising	både	som	
et	trafikkregulerende	tiltak	og	som	virkemiddel	for	finansiering	
av	nye	utbyggingsprosjekter	og	økt	kollektivsatsing.

Østlandssamarbeidet, Osloregionen, NHO og LO arrangerte 25. november en felles NTP-
konferanse. I sitt innlegg på konferansen understreket sekretariatsleder Jon Petter Arntzen 
at byene og byregionene på Østlandet må prioriteres når ny NTP 2022-2033 legges frem. 
Det ble her vist til de siste utredningene fra transportetatene som viser at etterspørselen 
etter transporttjenester vil være sterkt korrelert til befolkningsutvikling og økonomisk vekst.  

Øverst:
Olav Moe leder av fagpolitisk utvalg 

for samferdsel. 

Jon Petter Arntzen holder innlegg på 
NTP-konferansen
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InterCity
For Østlandssamarbeidet er det viktig at man i det videre arbeidet med NTP i enda større 
grad synliggjør den nasjonale betydningen av InterCity-utbyggingen. Dette handler om 
effektiv transport av mennesker og gods i hele Norge. Samtlige planlagte InterCity-streknin-
ger er i dag flaskehalser i ulike nasjonale transportkorridorer. Derfor er det viktig at tempoet 
i planlegging og utbygging av InterCity holdes oppe. 

Også i 2019 har arbeidet med InterCity vært høyt prioritert i Østlandssamarbeidet. I innspil-
let til NTP 2022-2033 våren 2019 var full utbygging av InterCity med dobbeltspor til Skien, 
Lillehammer og Halden og Hønefoss det viktigste fellesprosjektet for alle fylkeskommunene 
på Østlandet.

Tidlig i 2019 gav samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) klar beskjed om at Samferdsels-
departementet ønsker seg mer samferdsel for hver krone. I Aftenposten 22. juli ble dette 
fulgt opp av jernbanedirektør Kirsti Slotsvik som stiller spørsmål ved om det er riktig å 
bruke så mye ressurser på nye  jernbanestasjoner i byene på Østlandet. 

I en felles pressemelding fra Østlandssamarbeidet 31. juli skriver leder av kontaktutvalget, 
Roger Ryberg, at jernbaneutbyggingen og byutvikling må ses i sammenheng. Han viser til 
at det har vært bred enighet om at kollektivknutepunkter bør etableres og lokaliseres slik at 
det bidrar til økt kollektivtrafikk, sykkel og gange.  Både for fylkeskommunene og for byene 
på Østlandet er det viktig at fremdriften i arbeidet med ny InterCity opprettholdes og at 
man får etablert effektive, attraktive og moderne trafikknutepunkter i byene på Østlandet 
slik at toget blir et reelt alternativ for folk flest. 

På budsjetthøringen i Stortinget tirsdag 22. oktober gav representantene fra Østlandssam-
arbeidet uttrykk for et man er fornøyd med at regjeringen i statsbudsjettet for 2020 øker 
rammene til jernbaneformål. Det uttrykkes likevel en klar bekymring for at det ikke settes 
av tilstrekkelige midler til planlegging og videre utbygging. Østlandssamarbeidet ba derfor 
Stortinget bidra til at planlegging og utbygging på de ulike IC-strekningene gjennomføres 
som forutsatt i vedtatt NTP 2018-2029 - og at rammene i statsbudsjettet for 2020 justeres i 
tråd med dette.

Kåre Pettersen, Anne Karin Torp 
Adolfsen og Olav Moe på budsjetthø-
ring i Stortinget

Grensekryssende korridorer
Østlandssamarbeidet mener at jernbanen skal være ryggraden i det norske og nordiske 
transportsystemet. Planlegging av fremtidsrettede og effektive togforbindelser Oslo-
Gøteborg og Oslo-Stockholm må derfor gis høy prioritet i ny NTP.  Norske og svenske 
trafikkmyndigheter bør derfor gjennomføre og ferdigstille felles konseptvalgutredninger 
som bidrar til raskere planlegging og utbygging av jernbanen mellom Oslo-Stockholm og 
Oslo-Gøteborg. 
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Også med hensyn til EUs TEN-T nettverk er det viktig at det nordiske triangelet blir prio-
ritert. Å få transportkorridoren mellom Stockholm og Oslo – hovedstedene i Norge og 
Sverige - inn i TEN-T må gis prioritet.  Tilsvarende er det viktig å arbeide for en forlengelse 
av TEN-T gjennom Jylland og opp til Hirtshals og videre til Oslo. For å kunne påvirke EU sine 
beslutninger har Østlandssamarbeidet inneværende år funnet det mest hensiktsmessig å 
bidra inn i arbeidet med høringsuttalelsene fra STRING og Scandria Alliance.

Scandria Alliance

Stei Kåre Kristiansen ledet debattene 
under Arendalsuke

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud 
og Helene Øvrelid, prosjektleder i 
Miljøløftet

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	transport	system	by	2030	in	the	Baltic	Sea	
Region	and	the	regions	involved	along	the	Scandinavian–Mediterranean	Core	
Network	Corridor.

Østlandssamarbeidet var i 2018 med på å etablere samarbeidsalliansen Scandria Alliance. 
Fylkesordfører i Akershus, Anette Solli, ble utpekt til å representere Østlandssamarbeidet på 
årsmøter og andre politiske møter i alliansen og med fylkesordfører Siv Jacobsen fra Østfold 
som vara. Anette Solli deltok den 6.mars på prosjektkonferansen i Brüssel sammen med 
politikerne fra de øvrige partner-regionene. 

Sekretariatsleder representerer Østlandssamarbeidet i prosjektets styringsgsruppe.
Etter at Scandria Alliance ble etablert har man nå startet arbeidet med å avklare hovedprio-
riteringene for alliansen. På prosjektmøte 30. september i Berlin besluttet man å etablere 
tre arbeidsgrupper innenfor områdene Clean Fuel, grensekryssende infrastruktur og Multi 
Modal & Digtialisering. Representanter fra fylkeskommunene vil delta i disse arbeidsgruppene.

Fagpolitisk utvalg til Østfold
Fagpolitisk utvalg for samferdsel besøkte Østfold og Refsnes Gods på Jeløya 25. og 26 april 
2019. I tillegg til behandling av de ordinære sakene fikk utvalget en orientering om sam-
ferdselsutfordringene i Moss. Det ble også tid til et besøk i Moss Havn, befaring langs FV 
114 og FV 115 og informasjon om bypakke Nedre Glomma og en orientering om biogass  
som fremtidig energikilde.

Arendalsuka
Østlandssamarbeidet deltok sammen med STRING på Arendalsuka i 2019 – med samferd-
sel og grønn vekst som hovedtema. Tirsdag 13. august arrangerte Østlandssamarbeidet 
et seminar om InterCity der paneldeltagerne diskuterte prosjektets nasjonale og regionale 
betydning, samtidig som fremdrift, finansiering og prosjektorganisering ble drøftet. Roger 
Ryberg, leder av kontaktutvalget i Østlandssamarbeidet holdt en kort innledning der han 
understreket betydningen av InterCity-prosjektet. Morten Stordalen, medlem av transport- 
og kommunikasjonskomiteen på Stortinget ble utfordret av sentrale politikere både fra Bus-
kerud, Vestfold og Telemark som uttrykte bekymring for manglende fremdrift i prosjektet.

Østlandssamarbeidet samarbeider med STRING
Østlandssamarbeidet har siden 2013 hatt observatørstatus i STRING, og under Arendalsuka 
arrangerte STRING og Østlandssamarbeidet et seminar om Mega-regionen som strekker 
seg fra Oslo i nord til Hamburg i sør. Debatten handlet om hvordan en slik region kan bidra 
til økt konkurransekraft og attraktivitet. 

Fylkesordfører i Akershus og nestleder i Østlandssamarbeidet deltok i debatten sammen 
med blant annet Stortingsrepresentant Sverre Myrli (Ap), tidigere ambassadør Kai Eide, 
Danmarks ambassadør i Norge Jarl Frijs-Madsen og Per Arne Håkansson (S), svensk riks-
dagsmedlem.
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OPPLÆRING OG KOMPETANSE
Fagskole og regionreformen har vært prioriterte områder i 2019. Felles fagskole-
strategi har blitt fulgt opp med en egen handlingsplan, og Østlandssamarbeidets 
organer har brukt tid på erfaringsutveksling rundt gjennomføring av regionreformen 
og diskusjoner om Østlandssamarbeidets fremtidige organisering.

Fagpolitisk utvalg 
Fagskolen har vært et prioritert innsatsområde for Østlandssamarbeidet de seneste årene. I 
2018 ble det vedtatt en ny fagskolelov, og Østlandssamarbeidet utarbeidet felles fagskole-
strategi for fylkeskommunene på Østlandet 2018-2025. Strategien omhandler tre temaer: 
regional utvikling og samarbeid, finansering og kvalitet og godkjenningsordninger.
I 2019 ble det drøftet hvordan Østlandssamarbeidet skal følge opp strategien. Fagpolitisk 
utvalg sluttet seg til et handlingsplanforslag fra fagskolegruppa, som deretter ble vedtatt av 
kontaktutvalget. 

I sitt innspill om Østlandssamarbeidet i fremtiden fremhevet fagpolitisk utvalg at fylkeskom-
munenes kompetanserolle overfor næringslivet bør være en del av arbeidet når samarbei-
det skal få et tydeligere fokus på næring. 

Grunnet regionreform, fylkestingsvalg og ønske om politisk retningsendring ble det ikke 
gjennomført noe høstmøte i utvalget.

Administrative grupper
Fylkeskommunens fagskoleansvar etter ny fagskolelov har vært viktig for arbeidet i fag-
skolegruppa i 2019. Gruppa har også fulgte opp felles fagskolestrategi med et forslag til 
handlingsplan. På grunn av arbeidet med nye fylkeskommuner har enkelte oppgaver blitt 
forskjøvet, og fagskolegruppa ønsker å se på behovet for revidering av handlingsplanen 
etter regionreformen.

Et mål i fagskolestrategien er å utvikle en bachelor i byggeplassledelse. Seks av fylkeskom-
munene på Østlandet har arbeidet med dette gjennom Høyskolen for Yrkesfag, og Bachel-
orgraden fikk NOKUT-godkjenning i 2019. Utdanning tilbys av Fagskolen Innlandet.
Faggruppa for oppfølgingstjenesten har arbeidet med unge i utenforskap og tilsvar til Riks-
revisjonens rapport om unge utenfor utdanning og arbeid. Faggruppa har også arrangert 
inspirasjonssamling med tema «Ungdom i sentrum» for alle ansatte i oppfølgingstjenesten 
på Lillehammer.

Voksenopplæringsgruppa arbeidet mye med erfaringsdeling og tolkningsspørsmål knyttet 
til regjeringens integrasjonsstrategi 2019-2020 og Liedutvalget, samt fagbrev på jobb. I 
forbindelse med regionreformen har gruppa særlig satt søkelys på Visma in School, person-
vern og databaser. 

Faggruppa for spesialundervisning har gitt hverandre innspill i arbeid med høringssvar og 
saker til politisk behandling i fylkeskommunene. Felles forståelse og praksis av lover og 
regelverk har vært viktig for gruppas arbeid. Faggruppa har også planlagt landssamlingen 
for spesialundervisning.

Aase Gjestvang og Jon Petter Arntzen
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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. 
Formannskapet i BSSSC, ny programperiode for EU-program 2021-27 og videre 
organisering av det europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet har stått høyt 
på dagsorden i 2019.

Dialog med nasjonale myndigheter viktig  
i Østlandssamarbeidets europapolitisk arbeid
Norsk deltakelse i EUs programsatsinger for 2021-2027 har stått på dagsorden. I januar 
hadde internasjonalt fagpolitisk utvalg møte med statssekretær Atle Hamar i KLD (Klima- 
og miljødepartementet) om LIFE-programmet. Dette ble fulgt gjennom innlegg på kon-
feranse om LIFE-programmet i regi av KLD i april og et notat til KLD med innspill til god 
praksis og mulig utnyttelse av LIFE i Norge. 

Norsk deltakelse i Interreg post 2020 har stått sentralt både politisk og adm. i 2019. Den 
27. mars møtte leder i internasjonalt fagpolitisk utvalg, Gunn Marit Helgesen, statsråd 
Monika Mæland og statssekretær Anne Karin Olli i KMD til samtale. Helgesen deltok også, 
sammen med flere lokale og regionale politikere, på Interreg-konferanse i regi av KMD 26. 
april. Etter et iherdig lobbyarbeid for fortsatt norsk deltakelse i Interreg - kom bekreftelsen 
fra Statsråd Mæland i slutten av mai. Hvilke programmer og hvordan norsk deltakelse skal 
utformes er under diskusjon og et seminar ble i den forbindelse arrangert 29. november på 
Gardermoen. Arbeidet fortsetter i 2020. 

Europapolitisk forum (EPF) er et organ for samhandling mellom kommuner, fylkeskom-
muner og nasjonale myndigheter i europapolitikken. EPF gjennomførte sitt eneste møte i 
2019 på Hamar i mai med ØS som vertskap. Et tematisk seminar for å illustrere koblingen 
mellom regionale planer og strategier og europeisk samarbeid gjennom Interreg ble gjen-
nomført. Eksempler fra bio-økonomi og AR/VR i region Innlandet ble framhevet. På selve 
møtet ble det gjennomført en workshop med ungdomsrepresentanter fra hele landet. En 
egen ungdomssamling ble gjennomført i forkant – som et pilotprosjekt. ØstsamUng var 
involvert i planlegging og gjennomføring av samlingen. ØS’ sekretariat har i 2019 deltatt 
aktivt i arbeidet med å fornye EPFs arbeidsformer, samt i en arbeidsgruppe som ser på nytt 
mandat og organisering av EPF etter regionreformen. Neste møte i EPF er 14. januar 2020 i 
KS i Oslo. 

Regjeringens Tysklandsstrategi og samarbeidet med delstaten  
Schleswig-Holstein
Internasjonalt fagpolitisk utvalg fikk orientering om regjeringens Tyskland-strategien og 
revisjon av handlingsplanen på sitt møte i mai. En integrert strategi og handlingsplan ble 
lansert i tilknytning til den tyske utenriksministerens besøk i Oslo i juni. Østlandssamar-
beidet er gitt oppgaver i forbindelse med strategiens regionale samarbeid – bl.a. koblet til 
samarbeidsavtalen med Schleswig-Holstein og til samarbeidet i Østersjøen og Nordsjøen. 
Som følge av regionreformen og valget i september har det vært lav aktivitet i partnerska-
pet med Schleswig-Holstein i 2019. En grafikkutstilling ble gjennomført i Oslo i august som 
en del av det langsiktige kultursamarbeidet «Planning Future». 

Gunn Marit Helgesen og Atle Hamar

Gunn Marit Helgesen og Monika Mæland
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Europeiske regionale organisasjoner er sentrale arenaer for påvirkning
Oppland v/varaordfører Aud Hove har deltatt på AERs byråmøter på vegne av Østlands-
samarbeidet i 2019. Vårmøtet ble gjennomført på Kypros i kant med generalforsamlin-
gen i juni. Tema på møtet var diversitet, inkludering og migrasjon, Europas framtid samt 
ernæring og matsikkerhet. Høstmøtet ble gjennomført i Brussel i desember med fokus på 
AERs politiske prioriteringer for 2020-2025, bærekraftsmålene og regional utvikling samt 
regionene og den digitale agenda. Fylkesordfører Sonja Alice Steen (Nordland) har hatt den 
andre plassen i byrået fra norsk side. 

Østfold v/Andreas Lervik har rollen som visepresident i Nordsjø-kommisjonen (NSC). I 2019 
har det vært jobbet aktivt med å revidere Nordsjøstrategien, og forslag til innretning ble 
drøftet på årskonferansen i Marstrand (Sverige) i juni. Høringsdokumentet ble sendt ut i 
november og endelig godkjenning av ny strategi vil bli gjort på årsmøtet i juni 2020. Brexit 
har vært en annen viktig sak for NSC i 2019. 

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

Interreg Østersjøprogrammet – ny programperiode sparket i gang
Oppfølging av godkjente prosjekt og promovering av resultater fra prosjekt som ble avslut-
tet i 2019 har stått på dagsorden for Østlandssamarbeidet som nasjonalt kontaktpunkt. 
Arbeidet har vært koblet opp mot prosjektet Let’s Communicate. I april ble en større 
programkonferanse gjennomført i Lübeck (Tyskland) – der prosjektresultater var hovedtema 
(«Let’s talk! about achievements»). I slutten av januar ble en første workshop for utvikling 
av et nytt program for perioden 2021–27 gjennomført i Berlin, og i september ble den 
andre workshopen gjennomført i Potsdam. I desember deltok nasjonalt kontaktpunkt som 
norsk representant på et arbeidsmøte i Hamburg. En programkomite (JPC - Joint Program-
ming Committee) ble etablert i desember 2019 og vil ha sitt første møte i Riga 5-6 februar 
2020.  

Let’s communicate! 
Østlandssamarbeidet deltar i Interreg Østersjø-prosjektet «Let’s Communicate!» som norsk 
partner. Prosjektet har som formål å informere om og kommunisere Østersjø-samarbeidet 
– inkl. Østersjø-strategien og Interreg Østersjø-programmet – til norske aktører. Den første 
prosjektperioden ble avsluttet i januar og ny finansieringsperiode ble innvilget i februar. Det 
nye prosjektet løper fra 2019 – 2021. Første partnermøte ble gjennomført i Gdansk i juni. 
Prosjektet viderefører informasjons- og kommunikasjonsarbeidet fra første periode samtidig 
som det skal jobbes tettere inn mot nasjonale myndigheter og andre for å øke bevisst-
heten og engasjementet i Østersjø-samarbeidet. I november ble det gjennomført møter 
med Nærings- og fiskeridepartementet, Finansdepartementet og Kulturdepartementet. 

Europapolitisk arbeid og Østlandssamarbeidet 2025 under debatt
I forbindelse med regionreformen har innsatsområder og organisering av ØS 2025 vært 
drøftet på kontaktutvalgets møter i 2019. Internasjonalt fagpolitisk utvalg engasjerte seg 
aktivt i diskusjonen og kom med innspill til KUs vedtak både i mars og juni. I junimøtet ble 
det nedsatt en politisk arbeidsgruppe for å se på modeller for organisering av det euro-
papolitiske samarbeidet fra 1. januar 2020. Arbeidsgruppa har bestått av fire medlemmer 
ledet av Gunn Marit Helgesen (Vestfold og Telemark fylkeskommune). Gruppa leverte sin 
innstilling til KUs møte i november - der to alternative modeller ble skissert. Endelig valg av 
modell ble forskjøvet til konstituerende møte i ØS i januar 2020. 

Let’s communicate partnermøte i Gdansk
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Økt ungdomsmedvirkning i Østersjøen – BSSSC i førersetet
Ungdomsmedvirkning har vært ett fokusområde for det norske formannskapet i BSSSC. 
I 2019 har BSSSCs ungdomsnettverk jobbet for å forsterke og løfte fram ungdomsmed-
virkning som et nøkkeltema i Østersjø-regionen – spesielt knyttet til bærekraftsmålene og 
grønn omstilling. 

BSSSCs ungdomsnettverk møttes i Kaliningrad (Russland) i april og i Klaipeda (Litauen) 
i september. Tema for møtene var flerkulturell forståelse, bærekraft og utdanning samt 
bærekraftig turisme og en renere Østersjø. Ungdomsnettverket bidro aktivt til flere poster i 
programmet for BSSSCs årskonferanse 2019. 

I forkant av Østersjø-strategiens forum i Gdansk (Polen) i 2019 ble «Baltic Sea Youth 
Camp» gjennomført med BSSSC som prosjektleder. Rundt 100 ungdommer fra 12 land 
møttes til dialog og workshops - og samtale med politikere og beslutningstakere i Østersjø-
regionen. En ungdomsdeklarasjon er utviklet og denne er et levende dokument som stadig 
oppdateres. Les mer her: https://www.balticyouthcamp.org/program

BSSSC inngår i arbeidet med etablering av en «one youth platform» i Østersjøen koordinert 
gjennom Østersjørådet. Ideen til etableringen kommer fra BSSSCs ungdomsrepresentanter 
i styret, og skal utgjøre et felles rammeverk og en elektronisk og fysisk møteplass. Midler er 
søkt via Erasmus+

ØstsamUng – et viktig medvirkningsorgan for ungdom på Østlandet
Den 8. mars møtte ØstsamUng kontaktutvalgets medlemmer til dialog om sirkulær 
økonomi og ungdomsmedvirkning i lys av regionreformen. Ungdommene framhevet at 
ØstsamUng vil være en viktig arena også etter 1. januar 2020 – særlig innen det europa-
politiske arbeidet. De oppfordret samtidig politikerne om å ha fokus på gjenbruk av kontor-
materiell og alternativ bruk av tomme lokaler som en del av den pågående reformprosessen. 

Representanter fra ØstsamUng deltok på ungdomssamling og på workshop med politi-
kerne i Europapolitisk forum på Hamar i mai. 

I forbindelse med ØstsamUngs høstsamling i november ble det satt fokus på hvordan 
ØstsamUng kan videreutvikles som arena for ungdomsarbeid på tvers av de nye fylkeskom-
munene – både hjemme og i de europeiske nettverkene. Oslo var for første gang på lenge 
representert på samlingen, som fant sted i Sandvika. 

Agnes Lusti fra ungdommens fylkesråd i Østfold har i 2019 representert BSSSCs ungdoms-
nettverket i styret i BSSSC. Gloria Vitaly fra Oppland er president i AERs ungdomsnettverk 
– Youth Regional Network (YRN).

Baltic Sea Youth Camp

https://www.balticyouthcamp.org/program
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Roger Rydberg og Marshall Mieczyslaw Struk

Et travelt siste år for det norske BSSSC-formannskapet 
Østlandssamarbeidet har i perioden 2017 – 2019 hatt formannskapet i den politiske 
nettverksorganisasjonen BSSSC (Baltic Sea States Subregional Cooperation)  v/kontaktut-
valgets leder, Roger Ryberg. Sekretariatet har vært knyttet til Østlandssamarbeidet. BSSSC 
har i 2019 gjennomført fire styremøter – i Hyvinkää (Finland) i februar, i Cesis (Latvia) i 
mai, i Klaipeda (Litauen) i september - i kant med årskonferansen -og i Brussel i desember. 
Sentrale tema på styremøtene har vært; samarbeid med EUs regionkomite (CoR), EUs lang-
tidsbudsjett og regionalpolitikk 2021-27, revisjon av Østersjøstrategiens handlingsplan, et 
bærekraftig Europa 2030 og ungdomsmedvirkning/en felles plattform for ungdomssamar-
beid. I tillegg har BSSSC-formannskapet gjennomført to større prosjekt i 2019 med ekstern 
finansiering samt kjørt en bred strategiprosess og ferdigstilt strategi for BSSSC 2030.   

I forbindelse med styremøtet i desember ble stafettpinnen overlevert fra Roger Ryberg til 
Marshall Mieczysław Struk i Pomorskie regionen (Polen), som blir ny leder av BSSSC fra 1. 
januar 2020. Sekretariatet flyttes til Gdansk fra samme tidspunkt. Formannskapsperiodens 
slutt ble markert i tilknytning til møtet i Brussel, og ØS mottok mye lovord og takk for sitt 
arbeid.  

Årskonferansen i september 2019 i Klaipeda hadde fokus på maritime sektor og regionenes 
rolle i den framtidige bærekraftige blå økonomien. Flere Interreg Østersjøprosjekt bidro til 
gode diskusjoner og formidling av god praksis.  

BSSSC var partner i Forum for EUs Østersjøstrategi i juni 2019 i Gdansk, og formannskapet 
har deltatt aktivt i planlegging, programutvikling og gjennomføring av forumet. Fokus var 
på sirkulær og delingsøkonomi som katalysatorer for utvikling i Østersjøregionen. BSSSC 
stod bl.a. for utarbeidelse av en god praksis rapport for sirkulær økonomi. Rapporten kan 
leses her: https://28c72b3c-2084-4037-833d-e7d1ce520f69.filesusr.com/ugd/0d7ed5_6
b066217ba784a3daafa2fda3fa06658.pdf 

Roger Ryberg har som formann i BSSSC hatt nær dialog med samarbeidsorganisasjoner i 
Østersjøen – herunder Østersjørådet (Utenriksdepartementene), Baltic Sea Parliamentary  
Conference (Stortinget), og South Baltic Parliamentary Conference (regionale parlamentet i 
det sørlige Østersjøen). Gjennom året har det vært en god dialog med EUs regionkomite og 
spesielt visepresident Markku Markkula.

BSSSC har det siste året styrket seg gjennom nye styremedlemmer fra Sverige, Latvia og 
Litauen, og det norske formannskapet har lagt ned en stor innsats for å gjøre BSSSC til en 
representativ stemme på vegne av regionene i alle de ti landene i Østersjøsamarbeidet. 

https://28c72b3c-2084-4037-833d-e7d1ce520f69.filesusr.com/ugd/0d7ed5_6b066217ba784a3daafa2fda3fa06658.pdf
https://28c72b3c-2084-4037-833d-e7d1ce520f69.filesusr.com/ugd/0d7ed5_6b066217ba784a3daafa2fda3fa06658.pdf
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REGIONREFORM OG NY  
ORGANISERING AV  
ØSTLANDSSAMARBEIDET

Regionreformen reduserer antall deltakere i Østlandssamarbeidet og 
gir fylkeskommunene nye oppgaver. Forutsetningene for samarbeid 
i landsdelen endrer seg. Samtidig stiller ny kommunelov strengere 
krav til formell organisering. 

Bakgrunn
Østlandssamarbeidet har siden opprettelsen i 1993 vært et nettverkssam-
arbeid mellom Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, 
Vestfold og Østfold. Samarbeidet har ikke vært formalisert gjennom en 
samarbeidsavtale.

Da regionreformen ble vedtatt av Stortinget ble det klart at Hedmark og 
Oppland slås sammen til Innlandet, Akershus, Buskerud og Østfold blir 
Viken, Vestfold og Telemark blir et samlet Vestfold og Telemark, mens Oslo 
fortsetter som kommune med fylkeskommunale oppgaver. For Østlands-
samarbeidet reduseres antall deltakere fra åtte til fire.

De nye fylkeskommunene skal bli sterkere enheter med flere oppgaver. 
Samtidig reduseres antall fylker nasjonalt fra 19 til 11. Dette endrer de 
politiske forutsetningene for samarbeid mellom fylkeskommunene på 
landsdelsnivå. Derfor har det vært nødvendig å se på Østlandssamarbeidets 
roller og oppgaver etter regionreformen.

I tillegg til regionreformen har Stortinget også vedtatt en ny kommunelov. 
Et av områdene hvor det gjøres endringer i loven er bestemmelsene som 
regulerer samarbeid mellom kommuner og mellom fylkeskommuner. Dette 
endrer de formelle forutsetningene for Østlandssamarbeidet fra og med 
2020. 

Politiske retningsvalg og ny struktur
Allerede i 2018 nedsatte kontaktutvalget en politisk styringsgruppe som 
skulle diskutere Østlandssamarbeidets rolle og oppgaver i fremtiden. 
Styringsgruppas tilrådning til kontaktutvalget i februar 2019 la vekt på at 
Østlandssamarbeidet bør videreføres, med hovedfokus på samferdsel og 
næring.

Kontaktutvalgets sluttet seg i all hovedsak til tilrådningen, men drøftet 
også en rekke tilleggsmomenter. Utvalget la vekt på det følgende:
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•	 Det	er	viktig	å	videreføre	det	politiske	samarbeidet	mellom	fylkes-	
kommunene	på	Østlandet.

•	 Fremover	skal	Østlandssamarbeidet	ha	hovedfokus	på	politikkområdene	
samferdsel	og	næring/kompetanse.	

•	 Østlandssamarbeidet	skal	fremdeles	arbeide	europapolitisk	og	den		
politiske	organisering	av	arbeidet	skal	vurderes	nærmere.	

•	 Bærekraft,	klima	og	miljø	skal	være	integrert	i	Østlandssamarbeidets	
virksomhet	og	skal	innarbeides	i	samarbeidets	fremtidig	strategi.

•	 Dagens	organisering	av	Østlandsutstillingen	gjennom	Østlands-	
samarbeidet	skal	videreføres	i	2020	og	diskuteres	videre.

•	 Ungdom	skal	være	et	viktig	innsatsområde,	og	det	felles	politiske		
ungdomsnettverket	ØstSam	Ung	skal	videreføres.

Parallelt med diskusjonene om politisk innhold ble det arbeidet med praktisk omorganise-
ring. Fylkesadvokaten i Viken tydeliggjorde at det var nødvendig å gjennomføre organisato-
riske endringer på grunn av bestemmelsene i den nye kommuneloven. Loven regulerer ulike 
samarbeidsformer, og fylkesadvokatens vurdering var at Østlandssamarbeidet etter loven 
skulle organiseres som et interkommunalt politisk råd.
 
Derfor etablerte kontaktutvalget i juni 2019 en politisk arbeidsgruppe for å utforme et for-
slag til samarbeidsavtale. Avtalen om å etablere et interkommunalt politisk råd ble vedtatt 
av fylkestingene og Oslo bystyre i desember 2019.

For å se nærmere på organiseringen av det europapolitiske arbeidet ble det nedsatt en 
egen politisk arbeidsgruppe. Gruppa foreslo to modeller for europapolitisk organisering 
som vurderes i 2020.

Samarbeidsavtale om Østlandssamarbeidet
Den nye samarbeidsavtalen har spesielt tatt hensyn til disse tre punktene:

•	 Samarbeidsavtalen skal utformes i overenstemmelse med den nye kommuneloven.

•	 Samarbeidsavtalen skal innlemme de politiske og organisatoriske vedtakene i kontaktut-
valget.

•	 Samarbeidsavtalen skal i størst mulig grad legge til rette for at dagens praksis kan vide-
reføres der det er hensiktsmessig.

Avtalen etablerer Østlandssamarbeidet – interkommunalt politisk råd som en videreføring 
av kontaktutvalget for Østlandssamarbeidet. Kontaktutvalget erstattes som øverste organ 
av et politisk representantskap med to medlemmer fra hver deltaker, som hovedregel 
fylkesordfører/rådsleder og en representant fra den politiske opposisjonen. Øverste admi-
nistrative leder er ikke lenger et likeverdig medlem av Østlandssamarbeidets øverste organ. 
Representantskapet er det eneste organet som reguleres av samarbeidsavtalen, men kan 
opprette andre organer i det nye Østlandssamarbeidet og fastsette instruks for disse. 
Østlandssamarbeidet etableres ikke som et eget rettssubjekt gjennom avtalen, men blir 
administrativt en del av Viken (tilsvarende rollen Akershus fylkeskommune har hatt tidligere).

I henhold til avtalen kan fylkeskommunene gjennom Østlandssamarbeidet arbeide med 
erfaringsutveksling og drøfte felles saker på tvers av fylkesgrensene, arbeide interesse- 
politisk, gjennomføre egne prosjekter og delta i samarbeidsprosjekter og partnerskap  
internasjonalt. 
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ØSTLANDSUTSTILLINGEN 2019

Østlandsutstillingen (ØU) er en årlig, juryert landsdelsutstilling som viser og 
formidler samtidskunst fra og på Østlandet.  ØU inngår i et landsdekkende nettverk 
av utstillinger. ØU arrangerer også regelmessig seminarer og artist samtaler og 
formidler utstillingene til et stort publikum. ØU er finansiert av fylkeskommunene 
Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Vestfold, Østfold og Oslo kommune gjennom 
Østlandssamarbeidet. Telemark er en del av Sørlandsutstillingen. ØU har sitt eget 
styre og representantskap. 

Jubileumsåret 2019
Mellom mars og november 2019 har Østlandsutstillingen markert sitt 40-års jubileum med 
syv utstillinger i syv fylker, med et stort utstillings- og arrangementsprogram og utgivelse 
av en jubileumsbok. 81 kunstnere ble valgt til de syv gruppeutstillingene av en fagfellejury 
bestående av flere anerkjente kunstnere fra Østlandet. I tillegg har syv jubileumskunstnere 
fra hver av de syv fylkene vist sin kunst og sin tilknytning til ØU gjennom mange år. Jubile-
umskunstnere har alle markert seg regionalt så vel som nasjonalt og internasjonalt og har 
bidratt til utvikling og synlighet av sin regions kunstliv. Utstillingene ble besøkt av nærmere 
3500 kunstinteresserte. Jubileumsboken ga et historisk og samtidig perspektiv, og viste ØUs 
utvikling gjennom 40 år. Jubileumsfeiringen mottok støtte fra Norsk Kulturråd og Spare-
bankstiftelsen.

Samarbeidet med Schleswig-Holstein en del av 40-års jubileet
Ett av utstillingsprosjektene Grafikk/Graphik 2019 var en samarbeidsutstilling med part-
nerne BBK Schleswig-Holstein innenfor rammen av prosjektet Planning Future. Utstillings-
konseptet ble utviklet på initiativ fra ØU i samarbeid med BBK Schleswig-Holstein. Utstillin-
gen ble lyst ut i Schleswig-Holstein og på Østlandet og hadde som grunnlag fri innsendelse 
og anonym juryering. 130 kunstnere fra begge land ble vurdert og 24 kunstnere med 
26 verk ble invitert til å delta i utstillingen, som ble vist i Galleri Norske Grafikere i Oslo i 
august. Invitert kunstner i Oslo var Kjell Varvin som viste 7 grafiske arbeider og 1 skulptur.
Knyttet opp til jubileumsåret har ØU i 2019 hatt fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid, 
lokal forankring, formidling samt media og kommunikasjon. ØU deltatt på nettverksmøte 
for landsutstillingene samt på workshopen Ars Baltica Creative Dialogue i Oslo i november. 
Daglig leder i ØU gjennom mange år, Martina Kaufmann, ble takket av i september og ny 
daglig leder, Josephine Lindstrøm, tiltrådte 1. desember. 

Kulturgruppa - en viktig plattform for  
kobling til Østlandsutstillingen (ØU)
Kulturgruppa har i 2019 vært ledet av Rolf 
Olsen (Vestfold). Bjørn westad (Hedmark) har 
vært gruppas medlem i ØUs representantskap. 
Kulturgruppa deltok på den offisielle åpningen 
av ØUs jubileumsutstilling på Finnskogen (Hed-
mark) i mars. Primo september møttes gruppa 
på Vigelandsmuseet (Oslo) der de gjennomgikk 
status for 40-års jubileet, delte informasjon om 
regionreformen i de ulike fylkeskommunene, ble 
oppdatert om prosessen rundt ØS 2025 og drøf-
tet samarbeidet med Schleswig-Holstein. Felles 
tildelingsbrev til ØU for 2020 ble gjennomgått og 
godkjent. Mangeårig daglig leder i ØU, Martina 
Kaufmann, ble takket behørig av. I november ble 
en workshop ledet av ARS Baltica gjennomført i 
Oslo med fokus på kreativ dialog og FNs bære-
kraftsmål i kunst og kultur. 
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ØKONOMI

HOVEDPOSTER 2017 2018 2019

InnbetalInger, fratrukket fondsavsetnIng 6 653 758  6 344 010  6 228 465  

sekretarIatet (lønn, sos. kostnader, husleIe mm) -3 528 185  -3 796 765  -4 231 648  

utvalg, grupper og semInarer -184 793  -304 016  -160 393  

Informasjon -50 171  -94 736  -163 121  

scandrIa2act - Interregprosjekt -484 383  -207 605  220 440  

østlandsutstIllIngen -1 191 891  -1 225 000  -1 330 000  

eusbsr 2019 (konferanse I polen)  -18 645  229 282  

Youth-camp 2019 -  -  -114 290  

østsam ung -131 207  -80 129  -141 736  

kompetanse -23 774  -6 835  -  

bsssc -316 980  -353 301  -285 150  

annet Internasjonalt samarbeId  -22 295  -107 369  -8 475  

økt konkurransekraft -505 832  -14 157  -  

samferdsel -296 245  -228 178  -431 076  

Interreg-prosjekter 81 998  92 725  187 036  

Hovedoversikt
Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir nå ført av Viken fylkeskommune og revideres av 
Viken fylkesrevisjon. Tall for 2017 og 2018 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2017 2018 2019

DRIFTSINNTEKTER (TOTALE INNBETALINGER) 7 780 561  8 479 192  8 070 967  

LØNN, INKL TRYGD OG PENSJON -3 342 810  -3 498 575  -3 753 638  

KJØP AV VARER OG TJENESTER -2 506 122  -2 421 226  -2 660 318  

OVERFØRINGER -1 467 309  -1 497 212  -1 568 677  

SUM DRIFTSUTGIFTER -7 316 241  -7 417 013  -7 982 633  

NETTO DRIFTSRESULTAT 464 320  1 062 179  88 333  

AVSETNING TIL FOND  -464 320  -1 062 179  -470 290  

OVERFØRING FRA FORRIGE ÅR OG BRUK AV FOND -  -  381 291  

SUM -  -  -666 

Fondsavsetning pr. 31.12. 2019 er kr. 470.290. Differansen på -666 kr. skyldes at denne 
fondsavsetningen er for høy.

Egenkapital/balanse pr. 31.12. 2018 var kr. 5.660.639. Egenkapitalen pr. 31.12. 2019 var 
kr. 5.749.638.

Økonomisk oversikt etter formål
I tillegg til det ordinære driftsregnskapet, føres et driftsregnskap etter formål, for bedre å 
synliggjøre sammenheng mellom aktiviteter og regnskap.. Driftsregnskapet etter formål 
viser følgende tall for 2019 (tallene fra 2017 og 2018 er også inkludert):

Arbeid med Interreg utføres på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
I 2019 ble refusjon utbetalt med kr. 245.336 og inneværende år har Østlandssamarbeidet 
fått et nytt tilsagn på. kr. 300.000 for finansering av aktiviteter i 2019 og 2020.
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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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