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Gjennomslag for Østlandspakka i NTP 2006-2015
Fylkeskommunene står sammen om Østlandspakka, og alle har argumentert for denne i møter 
med Storingets samferdselskomité. Ved Stortingets behandling av NTP 2006-2015 ble det ved-
tatt en økning av de økonomiske rammene med 22 milliarder kroner i forhold til Regjeringens 
forslag. For Østlandspakka betyr det at det aller meste av de foreslåtte tiltak for jernbaneutbyg-
ging ligger innenfor rammene, mens det fortsatt mangler betydelige midler til utbygging av 
stamvegene. 

Mange viktige delprosjekter innen strategisk kollektivplan 
Kontaktutvalget anbefalte i februar at det etableres en felles informasjonstjeneste for all kol-
lektivtrafikk på Østlandet. Anbefalingen har fått tilslutning i alle fylkene, og en slik fellestjeneste 
er under etablering.

Kontaktutvalget har vedtatt anbefaling om de første skritt for samordning av takst- og bil-
lettsystemene på Østlandet, noe som vil gjøre det enklere for kundene å reise kollektivt på 
tvers av fylkesgrensene. Dette tilbudet vil kunne realiseres etter hvert som fylkene tar i bruk 
elektroniske billetter med felles teknisk standard.

Etter anbefaling fra kontaktutvalget har alle fylkeskommunene gitt sin tilslutning til anbefalin-
gene i en rapport om ”Samordnet regionalt kollektivtilbud på Østlandet”, og vil legge 
hovedprinsippene til grunn for eget oppfølgingsarbeid.

En adminstrativ arbeidsgruppe framla en rapport om organisering og finansiering høsten 
2004. Rapporten vil bli behandlet av kontaktutvalget i 2005.

Fellesprosjekter innen kompetanse av nasjonal betydning
Fylkeskommunenes prosjekt ”Bortvalg og kompetanse” (gjennomføres fra 2002) omfattes av 
stor interesse og gir forskningsbasert kunnskap for det nasjonale prosjektet ”Satsing mot frafall i 
videregående opplæring”.  

Gjennom ØKO-prosjektet (Økonomi – Kostra – Opplæring) tok Østlandssamarbeidet i 2004 på 
seg en  pådriverrolle for alle fylkeskommunene i arbeidet med kvalitetssikring av Kostra (KOm-
mune – STat – RApport). I løpet av året er det oppnådd en god dialog med Utdannings- og 
forskningsdepartementet og Statistisk Sentralbyrå om forbedringer i Kostra.  

Ny strategi for Østlandssamarbeidets innsats i Østersjø-regionen
Kontaktutvalget vedtok i desember en revidert Østersjø-strategi – et dokument som har fått 
tittelen ”Samarbeid i Nord-Europa – muligheter og utfordringer”. Dokumentet skal være et stra-
tegisk dokument for Østlandet som region, i nær samhandling med nasjonale myndigheter. Det 
skal utgjøre en felles plattform, og det skal bidra til ressurstilgang for det bilaterale samarbeidet 
som skjer mellom enkeltfylker og deres samarbeidspartnere.

Norsk president i Nordsjøkommisjonen
Fylkesordfører i Telemark Gunn Marit Helgesen ble valgt til ny president i Nordsjø-kommisjonen 
under generalforsamlingen i Göteborg i juni. Sekretariatet for organisasjonen er nå flyttet til 
Telemark fylkeskommune. Dette viser at norske fylkeskommuner kan markere seg i Europa og 
samtidig ha en unik mulighet for å fronte regionenes interesser både overfor nasjonale myndig-
heter og EU-systemet. 

HØYDEPUNKTER I 2004 
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Østlandssamarbeidet utarbeidet i 1999 en felles 
strategi for forsert samferdselsutbygging på 
Østlandet (Østlandspakka). Strategien bygger 
på hovedprinsippene om en balansert utvikling 
på Østlandet gjennom utvikling av flerkjerne-
struktur. Hovedmålet med Østlandspakka er å 
få til en forsert samferdselsutbygging på Østlan-
det, for å bygge opp under en ønsket regional 
utvikling, oppnå reduksjon i trafikkulykker, 
redusere miljøulempene og bedre framkomme-
ligheten for næringslivets transporter. 

Gjennomslag for  
Østlandspakka i NTP 2006-2015

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 
2006-2015 ble framlagt av Regjeringen 12. 
mars 2004. For å klargjøre forholdet mellom 
fylkeskommunenes felles prioriteringer gjen-
nom Østlandspakka og forslaget i stortings-
meldingen, ble det holdt ekstraordinært møte 
i kontaktutvalget 15. april. I møtet ble det nok 
en gang bekreftet at Oslo kommune og fylkes-
kommunene står samlet om Østlandspakka, og 
at dette skulle være et felles budskap i mø-
tene med samferdselskomiteen. Møtene med 
komiteen ble for øvrig gjennomført i regi av tre 
grupperinger; henholdsvis BTV-samarbeidet, 
Hedmark og Oppland, og Oslo, Akershus og 
Østfold.

Ved Stortingets behandling av NTP 2006-2015 
ble det vedtatt en økning av de økonomiske 
rammene med 22 milliarder kroner i forhold til 
Regjeringens forslag. For Østlandspakka betyr 
det at det aller meste av de foreslåtte tiltak for 
jernbaneutbygging ligger innenfor rammene, 
mens det fortsatt mangler betydelige midler til 
utbygging av stamvegene. En av hovedutfor-
dringene framover blir å medvirke til at Stor-
tingets rammevedtak blir effektuert i de årlige 
statsbudsjettene fra og med 2006.

Kontaktutvalget har vedtatt å arrangere en 
samferdselskonferanse 14. februar 2005, hvor 
det settes søkelys på hvordan vi kan greie å 
gjennomføre Østlandspakkas målsettinger.

Fortsatt aktivt arbeid med  
strategisk kollektivplan 

Fase 2 av arbeidet med strategisk kollektivplan 
ble igangsatt høsten 2002 og avsluttet i 2004. 
Administrativt har det vært stor aktivitet i regi 
av styringsgruppa og fire arbeidsgrupper som 

SAMFERDSEL 

har hatt følgende utredningstema: 

1. Samordnet regionalt kollektivtilbud
2. Finansiering og organisering
3. Samordning av takst- og billettsystemene
4. Samordnet ruteinformasjon
 
Enighet om samordning av regionale reiser
Kontaktutvalget behandlet i sitt møte 20. febru-
ar anbefalinger om hovedtrekkene i et framtidig 
tilbud for regionale kollektivreiser på Østlandet 
(regionale reiser er bl. a. definert som reiser 
lengre enn 40 km, og reiser som ofte krysser 
en fylkesgrense). Basert på kontaktutvalgets 
anbefaling er rapporten ”Samordnet regionalt 
kollektivtilbud på Østlandet behandlet i Oslo 
kommune og alle fylkeskommunene på  Øst-
landet. Fylkeskommunene har gitt sin tilslutning 
til rapportens anbefalinger, og vil legge den til 
grunn for videre arbeid i egen regi.

Rapporten angir seks vesentlige tiltak for at det 
anbefalte framtidige tilbud skal kunne realise-
res. Viktigst av disse er tiltak for å gjenopprette 
jernbanens rolle som ryggraden i kollektivtilbu-
det og tiltak for å sikre en stabil driftsøkonomi 
for kollektivtrafikken.

Bedre framkommelighet for bussen og oppgra-
dering av knutepunkter er andre viktige oppføl-
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gingspunkter. I regi av arbeidsgruppe 1 ble det 
arrangert et administrativt seminar om dette 
tema 5. oktober 2004. Seminaret ble arrangert i 
samarbeid med Statens vegvesen, Jernbanever-
ket, NSB AS og Transportbedriftenes Landsfore-
ning. Det var god oppslutning om seminaret, 
som samlet 70 deltakere. Videre oppfølging 
forutsettes primært å skje korridorvis (i nord, i 
sørvest og i sørøst), men det kan også være ra-
sjonelt å arbeide noe felles om standardkrav for 
universell utforming av knutepunkter (tilgjenge-
lighet for alle). 

Organiseringen av kollektiv- 
transporten diskuteres i flere fora
Endret organisering som virkemiddel for å få 
til en mer effektiv og kundevennlig kollektiv-
transport diskuteres ikke bare innen Østlands-
samarbeidet.  Slik organisering inngår også 
som en viktig del av forsøket med sterkere 
regionsamarbeid mellom Telemark, Buskerud og 
Vestfold, og det er et hovedanliggende for SKØ 
– Samordningsorganet for kollektivtransporten 
i det sentrale østlandsområdet. Anbefaling fra 
arbeidsgruppa som har sett på organisering, er 
derfor at Østlandssamarbeidet foreløpig avven-
ter resultatene fra disse to prosessene.

Samordning av takst- og billettsystemene
Kontaktutvalget fattet i februar 2003 et avgjø-
rende vedtak om felles teknisk standard ved 
innføring eller utskifting av elektroniske bil-
lettkort. Basert på de muligheter en slik felles 
teknisk plattform gir, er det utarbeidet forslag til 
samordning av takst- og billettsystemene. Som 
første skritt i en slik samordning har kontakt-
utvalget anbefalt at alle fylkene på Østlandet 
så snart som mulig legger til rette for felles 
verdikort, noe som vil gjøre at kollektivreisende 
fra ett fylke kan bruke samme billettkort også 
ved reiser i andre fylker på Østlandet. 

Felles ruteinformasjon er under etablering
I møte 20. februar 2004 fattet kontaktutvalget 
vedtak som anbefalte at det etableres en felles 
tjeneste som kan gi de reisende opplysnin-
ger om alle kollektivtilbud for hele Østlandet. 
Denne anbefalingen har etter det vært behand-
let i alle fylkeskommunene eller deres adminis-
trasjonsselskaper. Alle har gitt sin tilslutning til 
forslaget, og representanter fra adminstrasjons-
selskapene og fylkeskommunene arbeider nå 
med nødvendige tilpassinger og oppbygging av 
felles rutedatabase. Harmonisering av data og 
oppbygging av felles ruteinformasjon er et stort 

Fra papirbilletter til elektronisk kort, foto: Østlandssamarbeidet

og omfattende arbeid, men en felles ruteinfor-
masjon forventes å være operativ i løpet av 1. 
halvår 2005.

Arbeidet med strategisk  
kollektivplan videreføres

På kontaktutvalgets møte i desember vedtok 
utvalget hovedprinsipper for videreføring av ar-
beidet, hvor den administrative styringsgruppa 
pålegges et spesielt koordineringsansvar også 
de to neste årene. Ett av de viktigste oppføl-
gingstiltakene er arbeidet med et ”Jernbane-
politisk handlingsprogram” – et arbeid som ble 
oppstartet i 2004. Hovedmålet med et jernba-
nepolitisk handlingsprogram er å gjennomføre 
den felles strategi som ligger i Østlandspakka. 
Et avgjørende delmål er å sikre at de foreslåtte 
planrammer til NTP 2006-2015 blir bevilget i de 
årlige statsbudsjettene, og å sikre at prosjekter 
ikke må utsettes pga manglende plankapasitet. 
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”Kompetanseløftet”  følges opp regionvis

Stortingsmelding nr 30 (2003-2004) ”Kultur for 
læring” ble behandlet i Stortinget i juni, og i 
statsbudsjettet for 2005 kom midler til et ”kom-
petanseløft”, dvs etter- og videreutdanning for 
skoleledere og lærere i 2005-2008. Kompetan-
segruppa drøfter hva som kan gjøres i fellesskap 
på Østlandet og skal på nyåret 2005 gå mer 
konkret inn på dette. Fylkeskommunene tildeles 
egne midler fra staten til kompetanseløftet. 

OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING

På våren gikk fylkeskommunene sammen om å 
invitere rådgivere til inspirasjonskurs om sam-
arbeid med foreldre. En dansk foredragsholder 
som Oslo tidligere hadde benyttet, holdt vellyk-
kede dagskurs i april for rådgivere i videregå-
ende skoler og ungdomsskoler henholdsvis for 
Akershus, Buskerud – Oppland og Telemark 
– Vestfold.

Oppfølging av  
Regjeringens fattigdomsmelding 

”Satsing mot frafall i videregående opplæring” 
er et nasjonalt prosjekt 2004-2006 som inngår 
i Regjeringens handlingsplan mot fattigdom. 
Østlandssamarbeidet ble tildelt kr 300.000 fra 
Utdanningsdirektoratet til regionkonferanse 
ved oppstart av prosjektet. Konferansen for 
Østlandet ble holdt i Oslo 08.09.04 med ca 230 
deltakere. Den ga en god prosjektstart med 
presentasjon såvel av statens initiativ, fylkes-
kommunenes eget forskningsprosjekt ”Bortvalg 
og kompetanse”, igangsatt høgskoletilbud der 
Oppland fylkeskommune er involvert og vellyk-
kede eksempler fra fylkeskommunene. Fylkes-
kommunene har enkeltvis fått tildelt midler 
til tiltak. YoU-gruppa følger opp satsingen på 
Østlandsnivå.        

”Bortvalg og kompetanse”  
– et felles forskningsprosjekt 

Prosjektet ”Bortvalg og kompetanse” er satt i 
gang av Akershus, Buskerud, Hedmark, Oslo, 
Telemark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner. 
Det tar sikte på å følge halvparten av et ung-
domskull i de 7 fylkene i de fem årene de har 
rett til videregående opplæring. Prosjektet gjen-
nomføres av forskere ved NIFU (Norsk institutt 
for studier av forskning og utdanning) sammen 
med fylkeskommunene. Forskningsprosjektet 
har vakt stor interesse og KS har bevilget utvi-
klingsmidler til prosjektet. I rapport våren 2004, 
”Bortvalg og prestasjoner”, beskrives elevenes 
vandringer ut og inn i skolen og prestasjoner 
på grunnkurs. Oslo kommune har i tillegg brukt 
forskningsmateriale til en undersøkelse om mi-
noritetsspråklige elever.  Organisasjonen Tekna 
har finansiert en undersøkelse kalt ”Hvor ble 
realistene av”.  

Stortingsmelding nr. 30 (2003-2004) 
gir grunnlaget for reformene i opplæringssektoren

Behov for bedre koordinering  
av yrkes- og utdanningsveiledning 

Kompetansegruppa har nedsatt en yrkes- og ut-
danningsveiledningsgruppe (YoU-gruppa) som 
skal følge opp utfordringer i Stortingsmelding 
nr 30 i forhold til rådgivning, dvs retningslinjer, 
kvalitetskrav og kompetanse. Etter initiativ fra 
YoU-gruppa sendte kompetansegruppa høsten 
2004 brev til Utdanningsdirektoratet om behov 
for å koordinere yrkes- og utdanningsveilednin-
gen bedre også på nasjonalt nivå.  YoU-gruppa 
har dialog særlig med Høgskolen i Lillehammer 
om kompetanseutvikling for rådgivere. 
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Østlandssamarbeidet er  
nasjonal pådriver for bedre Kostra-tall

ØKO-gruppa (Økonomi – Kostra – Opplæring) 
er satt ned av kompetansegruppa for å bruke 
regnskapstall fra Kostra (databasen Kommune 
– Stat – Rapportering) i arbeidet med kvalitets-
sikring innen opplæringssektoren. Prosjektet 
ser på kostnadstall for studieretninger, fagopp-
læring, voksenopplæring, spesialundervisning 
og ledelse, og skal sammenligne tall og ”beste 
praksis”. Kostratallene viste seg å ha for dårlig 
kvalitet, slik at ØKO-gruppa og kompetanse-
gruppa har vært pådrivere i forhold til nasjonale 
myndigheter for å forbedre elevtall og registre-
ringer. I januar 2004 holdt Østlandssamarbeidet 
et nasjonalt møte der nesten alle fylkeskommu-
nene møtte, sammen med representant fra SSB 
og UFD. Dialogen med både SSB og Utdan-
nings- og forskningsdepartementet (UFD) har 
fortsatt gjennom året. ØKO-gruppa vil levere sin 
prosjektrapport våren 2005. 

Voksenopplæring  - samarbeid med andre 
instanser er nødvendig   

Voksenopplæringsgruppa (VO-gruppa) har 
fokus på tilrettelegging av opplæringstilbud 
for voksne, realkompetansevurdering med 
yrkesprøving og nye undervisningsformer. 
Gruppa drøfter dette og problemstillinger rundt 
rettigheter for voksne som søker opplæring.  
VO-gruppa er opptatt av nødvendig samarbeid 
med andre etater i kommune og stat (innvan-
drerkontor, sosialkontor, Aetat, trygdekontor). 
Samarbeid er nødvending bl.a. i forhold til 
fylkeskommunenes ansvar for realkompetanse-
vurdering og fleksible opplæringsløp for voksne. 

Samordning av virkemidler i sysselsettings-
politikken  - SAVIS-prosjektet  

SAVIS-prosjektet i Hedmark og Oppland ble 
tildelt midler fra Østlandssamarbeidet til følge-
evaluering. En første underveisrapport ble klar 
senhøstes 2004. Den gir rosende omtale av 
brukerperspektivet i prosjektet, av samordning 
av bistand fra etatene og bruk av fylkeskom-
munenes systemer for opplæring. Prosjektet  
gjennomføres i Glåmdalen og Gudbrandsda-
len. Staten har gitt prosjektet dispensasjon fra 
lovverk mht økonomi / støtte til livsopphold 
for deltakere. Et flertall på Stortinget har vist til 
dette prosjektet som et godt eksempel og bedt 
Regjeringen sørge for nok administrative res-
surser i prosjekter som Aetat er med i.

Felles rektorsamling for  
Østlandet ble arrangert i Oppland  

Felles konferanse for ledere i videregående 
skoler på Østlandet ble holdt på Lillehammer 
i november med ca 130 deltakere. Leder av 
Stortingets utdanningskomité, Rolf Reikvam, 
og direktør i det nye Utdanningsdirektoratet, 
Petter Skarheim, var blant foredragsholderne. 
Elevrepresentanter deltok også med innlegg om 
”slik lærer jeg best”. Samlingen var også nyttig 
i forhold til rektors arbeidsgiverrolle. KS innledet 
om denne, jfr arbeidsgiveransvaret for lærere 
som nå er lagt til kommunesektoren. Konferan-
sen var vellykket og kompetansegruppa ønsker 
å arrangere ny felles rektorsamling i Østfold i 
2006.  

Et program for kompetanse  
og verdiskaping vurderes

En administrativ ad hoc gruppe har arbeidet 
med forslag til innsatsområder innen kompe-
tanse og verdiskaping. Gruppa anbefaler at 
Østlandssamarbeidet tar initiativ til et rullerende 
program for kompetanse og verdiskaping – et 
program over 3-5 år. Programmet bør ha som 
oppgave å identifisere, samordne og styrke 
prosjekter som sikter mot økt kunnskap om næ-
rings- og regionutvikling og/eller nærings- og 
regionutvikling basert på avansert kunnskap.
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Deltakelse i internasjonalt regionalpolitisk 
samarbeid er et viktig virkemiddel for å fremme 
en god regional utvikling. Norge trenger gode 
kanaler inn i det europeiske beslutningssyste-
met, og det er viktig og nødvendig at nasjonale 
og regionale myndigheter samarbeider nært for 
å ivareta norske interesser. 

Intensjonen bak fylkeskommunene sin delta-
kelse i internasjonal regionalpolitikk er å bidra i 
den overordnede og langsiktige utviklingen av 
Europa, samt å bidra til økonomisk utvikling på 
Østlandet og i eget fylke. I aktivitetsprogram-
met for internasjonalt samarbeid i 2004 ble det 
besluttet å legge spesiell vekt på følgende to 
områder: 
1) Oppfølging i forhold til Europas/
 EUs Nordlige dimensjon
2) Sikre en bedre og bredere forankring av  
 internasjonalt samarbeid i fylkeskommunene

Ny strategi for Østlandssamarbeidets  
innsats i Østersjøregionen

Med utgangspunkt i endringene i Østersjø-
området har Østlandssamarbeidets Østersjø-
strategi vært gjenstand for rullering i 2004. 
Det reviderte strategidokumentet, som har fått 
tittelen ”Samarbeid i Nord-Europa – muligheter 
og utfordringer” ble vedtatt i kontaktutvalgets 
møte i desember. Dokumentet skal være et 
strategisk dokument for Østlandet som region, 
i nær samhandling med nasjonale myndigheter. 
Det skal utgjøre en felles plattform, og det skal 
bidra til ressurstilgang for det bilaterale samar-
beidet som skjer mellom enkeltfylker og deres 
samarbeidspartnere. EØS-utvidelsen og de nye 
finansielle verktøyene er viktige element i den 
nye strategien.

EUs Nordlige dimensjon viktig for Norge

Gjennom BSSSC (Baltic Sea States Subregional 
Co-operation) har Østlandssamarbeidet deltatt 
i en ad hoc gruppe for EUs Nordlige dimensjon 
(ND). Gruppa planla og gjennomførte et minise-
minar om ND i forbindelse med BSSSCs års-
konferanse i Malmø i oktober. Deltakerne fikk 
oppdatert informasjon både fra oppfølgingsmø-
tet om den andre handlingsplanen for Nordlig 
dimensjon i Brussel dagen før, fra EU-kom-
misjonen og fra medlemmene i Østersjørådets 
embetsmannskomité. Videre har sekretariatet 
hatt løpende kontakt med UDs ansvarlige for 
oppfølging av ND, og har bl.a. levert innspill til 
prosjektdatabasen ”Northern dimension infor-

mation system”, der prosjekter med deltakelse 
fra fylkeskommunene på Østlandet er framhe-
vet. Prosjektene er finansiert gjennom Interreg 
III B Østersjøprogrammet. Oversikten kan sees 
på følgende nettsider: 
http://europa.eu.int/comm/external_relations/
north_dim/nis/index.htm

Fokus på internasjonalt  
samarbeid for fylkespolitikerne

15. – 16. april gjennomførte Østlandssamarbei-
det et seminar om internasjonalt samarbeid. I 
underkant av 100 personer – hovedsakelig poli-
tikere og administrative representanter fra Oslo 
kommune og fylkeskommunene på Østlandet 
- deltok på seminaret. Innledninger fra stats-
sekretærene Kim Traavik i UD og Anders Eira i 
KRD og utenrikskommitéens leder Torbjørn Jag-
land bidro til livlig debatt. En viktig konklusjon 
fra seminaret var at Norge som et land utenfor 
EU trenger gode kanaler inn i det europeiske 
beslutningssystemet, og at det er viktig og nød-
vendig at nasjonale og regionale myndigheter 
samarbeider nært for å ivareta norske interesser. 

Kompetanseutvikling og læring  
gjennom internasjonalt engasjement

Internasjonal administrativ gruppe la sitt mai-
møte til Brussel og Osloregionens Europakontor. 
Fylkeskommunenes internasjonale rådgivere ble 
oppdatert på viktige områder som EUs nærings- 
og forskningspolitikk, regionalpolitikk, tjenester 
i allmennhetens interesse (Services of General 
Interest), EU/EØS-programmer, lobbyarbeid i 
Brussel og EU-parlamentets arbeid. 

Nært samarbeid og dialog  
med nasjonale myndigheter er viktig

Det andre møte i europapolitisk lokal- og 
regionalforum, et forum som er etablert av UD 
og KRD for dialog med politikere fra lokalt og 
regionalt nivå, ble gjennomført 2. juni i Oslo. 
Østlandssamarbeidets representanter i forumet, 
fylkesordførerne Arne Øren og Gunn Marit 
Helgesen, bidro med innlegg til debatt. Det 
planlagte høstmøtet i forumet er utsatt til over 
nyttår.

Den administrative kontaktgruppa for europa-
politisk lokal- og regionalforum har gjennom 
året bl.a. arbeidet med et utdanningsopplegg 
i europapolitisk arbeid for politikere og admi-
nistrative representanter på lokalt- og regionalt 

INTERNASJONALT SAMARBEID

http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/nis/index.htm
http://europa.eu.int/comm/external_relations/north_dim/nis/index.htm
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nivå. KS har hatt hovedansvaret for arbeidet, og 
Østlandssamarbeidet har bidratt med innspill. 
Høgskolen i Lillehammer har fått oppdraget og 
et pilotstudium vil bli lansert innen kort tid. 

Statssekretær Kim Traavik i UD  
møtte kontaktutvalgets medlemmer 

2. desember satte kontaktutvalget fokus på 
bl.a. europapolitikk og EUs Nordlige dimensjon. 
Statssekretær Traavik la i sin innledning hoved-
vekten på forholdet til Russland og koplingen til 
arbeidet i Østersjøen og den Nordlige dimen-
sjon. Traavik oppfordret til at en fra norsk side 
på bred front følger opp EØS-avtalen særlig 
rettet mot Polen og Baltikum. Siden Norge 
stadig har vanskeligere for å bli hørt i Brussel 
(etter EUs utvidelse til 25 medlemsland), må en 
benytte EØS-avtalen til å inngå strategiske al-
lianser. Traavik så fylkeskommunene som viktige 
medspillere og roste bl.a. det arbeidet Buskerud 
fylkeskommune har gjort og gjør i Estland.

Støtte til Telemark og  
presidentskapet i Nordsjøkommisjonen

Fylkesordfører i Telemark Gunn Marit Helgesen 
ble valgt til ny president i Nordsjø-kommisjonen 
under generalforsamlingen i Göteborg i juni. 
Sekretariatet for organisasjonen er nå flyttet fra 
Viborg (Danmark) til Telemark fylkeskommune 
og inngår som en del av BTVs internasjonale 
satsing. Østlandssamarbeidet bidrar med felles 
midler til arbeidet. Det norske presidentskapet 
i NSC er et tegn på at norske fylkeskommuner 
markerer seg i Europa og samtidig en unik 
mulighet for å fronte regionenes interesser både 

overfor nasjonale myndigheter og EU-systemet. 
Helgesen er også første visepresident i CPMR, 
og var sammen med Rogaland fylkeskommune 
vertskap for en meget vellykket generalforsam-
ling i Stavanger i september. Nær 400 delegater 
fra regioner i Europa og andre samarbeidsland 
var samlet til interessante foredrag og debatt i 
Stavanger forum. 

Økt politisk engasjement i  
europeiske organisasjoner

Det er bred enighet innen Østlandssamarbei-
det om arbeidsdeling og felles oppfølging i 
forhold til europeiske organisasjoner. Flere 
fylkespolitikere enn tidligere er nå aktive ute 
på internasjonale arenaer – i ad hoc grupper 
og i fagkomiteer under BSSSC, AER og Nord-
sjøkommisjonen. Fylkesordfører Arne Øren, 
Østfold, er valgt til leder for en ad hoc gruppe 
for bærekraftig utvikling/LA21 innenfor BSSSC. 
Fylkesordfører Audun Tron i Oppland deltar i en 
ad hoc gruppe for EUs regionalpolitikk 2007-
2013 innen samme organisasjon. Fylkesordfører 
Siri Austeng, Hedmark, er valgt inn i AERs styre.  
Fylkesordfører Tor Ottar Karlsen i Buskerud er 
valgt som vararepresentant for Austeng, og han 
vil i tillegg gå inn i arbeidet til AERs fagkomité 
C, som arbeider med regional- og distriktspoli-
tikk, transport, turisme og energi. 

Fokus på ungdoms medvirkning i  
internasjonalt samarbeid

Vestfold fylkeskommune har vært sentral i 
utarbeidelse av forslag til økt fokus på ungdoms 
deltakelse i AERs arbeid. Under generalfor-
samlingen i Wien i slutten av november ble en 
ny modell for ungdomsmedvirkning vedtatt. 
Vestfold vil stå sentralt også i oppfølging av mo-
dellen v/fylkesvaraordfører Svein Kristian Waale. 
Under BSSSCs årskonferanse i Malmø markerte 
unge deltakere fra Østlandsfylkene seg. Nå ser 
en på muligheten for å videreføre og styrke 
ungdomsmedvirkning også innenfor BSSSC. 
Den nye ledelsen i BSSSC har bedt Østlands-
samarbeidet foreslå hvordan dette bør gjøres.  

Samarbeidet med  
Schleswig-Holstein fortsatt sentralt

Årets kommisjonsmøte med Schleswig-Holstein 
ble gjennomført i kant med Norsk litteratur- 
festival på Lillehammer i mai. Fokus ble satt på 
skoleutveksling, kultur og næringsprosjekt samt 
på diskusjon rundt EU-kommisjonens forslag til 

Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen, her sammen med 
statssekretær Kim Traavik, er en av Østlandssamarbeidets 

medlemmer i europapolitisk lokal- og regionalforum
foto: Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag
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regionalpolitikk fra 2007 til 2013 – herunder 
spesielt framtiden for Interreg-programmene. 
Østlandssamarbeidet tok også i mot en gruppe 
ledende politikere fra parlamentet i Schleswig-
Holstein i Oslo Rådhus 3. juni. 

Stort engasjement i  
internasjonale regionale prosjekt

Norge har siden 1996 (de siste to periodene) 
hatt mulighet til å delta i Interreg, som er en del 
av EUs regionalpolitikk. Formålet med Inter-
reg-programmene er å stimulere til regionalt 
samarbeid over landegrenser og å bidra til økt 
integrasjon og økonomisk og sosial utjevning 
i Europa. Innenfor rammen av EUs Interreg III 
program deltar partnere fra de åtte fylkene på 
Østlandet nå i 42 prosjekt i Nordsjøen, Øster-
sjøen og Interreg III C. I tillegg kommer prosjekt 
innenfor det grenseregionale samarbeidet med 
Sverige (Interreg III A) og andre typer EU/EØS-
prosjekt – særlig på utdannings- og fors-
kningssiden. Østlandssamarbeidet er nasjonalt 
kontaktpunkt for Interreg III B Østersjø-pro-
grammet.

Østlandssamarbeidet deltar i Interreg-
prosjekt”Metropolitan Areas+”. Hovedformålet 
med dette prosjektet, som startet våren 2003, 
er å styrke konkurranseevnen til hver hoved-
stadsregion og gjennom dette å styrke Øster-
sjø-regionen som en motvekt til de etablerte 
økonomiske regioner i Sentral-Europa.

Osloregionen har etablert kontor i Brussel

Side 1. januar 2004 har fem av fylkeskommune-
ne på Østlandet vært på plass med felles repre-
sentasjon i Brussel. Foreningen Osloregionens 
Europakontor består foreløpig av Akershus, 
Hedmark, Oppland, Oslo og Østfold. Kontoret 
har gjennom året hatt mange grupper på besøk 
i Brussel, og representanter fra fylkeskommu-
nene har fått oppdatert sine kunnskaper om eu-
ropeisk samarbeid og EU/EØS. Foreningens styre 
ledes av byrådsleder Erling Lae i Oslo kommune. 
Buskerud fylkeskommune vedtok i desember å 
søke medlemskap i foreningen.

 

Østlandssamarbeidet deltar aktivt i Interreg-prosjektet 
Metropolitan Areas+. Her fra seminar i Vilnius våren 2004, 

foto: Linas Sinkevicius

Noen av deltakerne på kommisjonsmøte i 2004. Fra venstre: Ann Irene Sæternes (Østlandssamarbeidets sekretariat),  
Stephan Opitz (Kulturministeriet i Schleswig-Holstein), Arne Øren (leder av den norske delegasjonen),  

Stefan Musiolik (leder av delegasjonen fra Schleswig-Holstein) og Åslaug Grotli (Lillehammer videregående skole).
foto: Ola Matti Mathisen, GD
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Kontaktutvalget er øverste organ innen Øst-
landssamarbeidet. Gjennom vedtak i kontaktut-
valget kan Østlandssamarbeidet fremme felles 
anbefalinger til politisk behandling i de åtte 
fylkeskommunene. Hver fylkeskommune er 
representert med tre medlemmer i kontaktutval-
get: fylkesordfører (byrådsleder i Oslo), opposi-
sjonsleder og fylkesrådmann/-direktør (kommu-
naldirektør ved byrådsleders avdeling i Oslo). 

Kontaktutvalget har i 2004 vært ledet av  fyl-
kesordfører Arne Øren fra Østfold, med byråd-
sleder Erling Lae fra Oslo som nestleder. Disse 
to, samt fylkesordfører Anne Rygh Pedersen fra 
Vestfold, fylkesordfører Audun Tron fra Oppland 
og fylkesrådmann Harald K. Horne fra Akershus 
utgjør kontaktutvalgets arbeidsutvalg. Arbeids-
utvalget fremmer innstilling i saker til kontakt-
utvalget og kan avgjøre saker etter fullmakt fra 
kontaktutvalget. 

Kontaktutvalget hadde i 2004 følgende  
medlemmer:

Fylkesordfører/
byrådsleder

Representant fra 
opposisjonen

Fylkesrådmann/-direktør/
kommunaldirektør

Akershus Hildur Horn Øien Nils Aage Jegstad Harald K. Horne
Buskerud Tor Ottar Karlsen Mette Lund Stake Matz Sandman
Hedmark Siri Austeng Lars Joakim Hanssen Hanne Varhaug Søberg
Oppland Audun Tron Morten Ørsal Johansen Bernt M. Tordhol
Oslo Erling Lae Rune Gerhardsen Nils Holm
Telemark Gunn Marit Helgesen Jørund A. Ruud Fiona Thorvaldsen
Vestfold Anne Rygh Pedersen Leif Olav Halse Halvard Kausland
Østfold Arne Øren Ulf Leirstein Atle Haga

KONTAKTUTVALGET LEDER ØSTLANDSSAMARBEIDET

Rådmannsutvalget samordner den administra-
tive behandling av saker som skal til arbeidsut-
valg og kontaktutvalg. Videre fatter rådmanns-
utvalget vedtak i saker av administrativ karakter.

Tilknyttet sitt møte i september gjennomførte 
kontaktutvalget en studietur til Helsinki i Fin-
land.  På programmet stod både kollektivtran-
sport, kompetanse og verdiskaping og euro-
papolitisk samarbeid. Et interessant og fyldig 
program gav mange gode innspill til videre  
arbeid på Østlandet. 

Fylkesordfører Arne Øren
Foto: Østfold fylkeskommune

Byrådsleder Erling Lae
Foto: Oslo kommune
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Hovedoversikt

Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av 
Akershus fylkeskommune og revidert av Akers-
hus og Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2002 og 
2003 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2002 2003 2004
Driftsinntekter (overføringer) 7.117.623 5.584.837 5.316.840
Lønn, inkl. trygd og pensjon 1.719.255 2.037.254 1.863.079
Kjøp av varer og tjenester 2.853.271 3.026.349 2.105.788
Overføringer 2.622.055 462.738 525.640
Sum driftsutgifter 7.194.551 5.526.341 4.494.507
Netto driftsresultat -  76.928 58.496 822.333
Bruk av bundne fond 545.967 0 0
Avsetning til bundne fond 0 0 597.308
Resultat 469.039 58.496 225.025

Driftsresultatet for 2004 er i betydelig grad på-
virket av uregelmessige utbetalinger av statlige 
tilsagn og av ekstra utbetalinger fra Interreg-
prosjektet Metropolitan Areas+. 

Balanse ved utgangen av 2004 var på 
2.007.061 kr, mens tilsvarende ved utgangen av 
2003 var 1.409.753 kr. 

Økonomisk oversikt etter formål

I tillegg til det ordinære driftsregnskapet, føres 
et driftsregnskap etter formål (avdelinger), 
for bedre å synliggjøre sammenheng mellom 
aktiviteter og regnskapet. Driftsregnskapet etter 
formål viser følgende tall for 2004:

AKTIVITET/PROSJEKT Inntekter Utgifter Netto
Basis innbetaling fra fylkeskommunene 3 800 000,00  3 800 000,00
Sekretariatet 273 159,27 2 138 824,05 -1 865 664,78
Utvalg, grupper og seminarer 99 704,29 224 145,53 -124 441,24
Informasjon 15 344,47 84 358,74 -69 014,27
Interreg-prosjekt Metropolitan Areas+ 327 011,58 265 006,19 62 005,39
Internasjonalt samarbeid 716,39 352 915,51 -352 199,12
Øvrig handlingsprogram 550 765,89 1 282 038,16 -731 272,27
Interreg generelt 250 138,40 147 218,74 102 919,66
Sum 5 316 840,29 4 494 506,92 822 333,37

Arbeid med ”Interreg generelt” utføres av 
Østlandssamarbeidet etter avtale med Kommu-
nal- og regionaldepartementet, som finansierer 
denne aktiviteten fullt ut. Utbetalingene følger 
ikke kostnadene direkte år for år, og var i 2004 
større enn kostnadene.

ØKONOMI 
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AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 
Schweigaardsgate 4, 
N-0185  OSLO
Tel. +47 22 05 50 00
Fax +47 22 05 50 55

BUSKERUD FYLKESKOMMUNE
Fylkeshuset,
N-3020  DRAMMEN
Tel. +47 32 80 85 00
Fax +47 32 80 85 08

HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Fylkeshuset,
N-2325  HAMAR
Tel. +47 62 54 40 00
Fax +47 62 54 44 86

OSLO KOMMUNE
Rådhuset,
N-0037  OSLO
Tel. +47 23 46 16 00
Fax +47 23 46 17 43

TELEMARK FYLKESKOMMUNE 
Fylkeshuset,
N-3706 SKIEN
Tel. +47 35 58 42 00
Fax +47 35 52 99 55

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Svend Foynsgate 9,
N-3126 TØNSBERG  
Tel. +47 33 34 40 00
Fax +47 33 31 59 05

OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Serviceboks,
N-2626  LILLEHAMMER
Tel. +47 61 28 90 00
Fax +47 61 28 94 95

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Postboks 220,
N-1702  SARPSBORG
Tel. +47 69 11 70 00
Fax +47 69 11 74 83

www.akershus-f.kommune.no

www.bfk.no

www.hedmark.org

www.oslo.kommune.no

www.telemark-fk.no

www.vfk.no

www.oppland.org

www.ostfold-f.kommune.no

Schweigaardsgate 4,  N-0185 OSLO,  Tel. + 47 22 05 50 80,  Fax + 47 22 05 56 92
E-mail: ostlandssamarbeidet@ostsam.no    
www.ostsam.no
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