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Aktivt arbeid for et bedre jernbanetilbud

Fylkeskommunene samarbeider om et jernbanepolitisk handlingsprogram for at Østlandspakkas 
og Stortingets målsettinger for jernbanen skal realiseres.  På Østlandet og spesielt i Osloområdet 
er det helt avgjørende å få til et godt kollektivtilbud, med jernbanen som ryggrad. Utfordringene 
med å realisere det ønskede jernbanetilbudet ble i 2005 diskutert både med samferdselsministe-
ren og med ledelsen i NSB og i Jernbaneverket.

Felles ruteinformasjon for seks fylker 

Harmonisering av data og oppbygging av felles ruteinformasjon er et stort og omfattende arbeid, 
men felles ruteinformasjon for hele Østlandet rykker stadig nærmere. Fra januar 2006 har det 
vært mulig å få felles informasjon for planlegging av kollektivreiser i seks av de åtte fylkene på 
Østlandet: Akershus, Buskerud, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Følgende nettsteder kan 
brukes : www.trafikanten.no, www.ostfold-kollektiv.no og www.vkt.no. 

Program for kompetanse og verdiskaping igangsatt

Programmet skal identifisere, samordne og styrke prosjekter som sikter mot økt kunnskap om 
nærings- og regionutvikling og/eller nærings- og regionutvikling basert på avansert kunnskap. 
Fylkeskommunene, høgskolesektoren, Innovasjon Norge, SIVA og partene i arbeidslivet deltar i 
programmets styringsgruppe. Sentrale tema i startfasen har vært entreprenørskap, samspill mel-
lom næringsliv og utdanningsinstitusjoner og innovasjon og verdiskaping.

Stor interesse for felles forskningsprosjekt

Fylkeskommunenes prosjekt ”Bortvalg og kompetanse”, som gjennomføres av forskere fra NIFU 
STEP, vakte i 2005 betydelig interesse i hele landet, også hos sentrale myndigheter.  
I den tredje rapporten fra prosjektet - ”Stayere, sluttere og returnerte” – framgår det at i tredje 
skoleår etter grunnskolen er 87,5 % av ungdommene i videregående skole, mens 12,5 % hadde 
sluttet. Noen yrkesfaglige studieretninger har et alarmerende stort bortvalg. 

Fokus på ungdoms deltakelse i europapolitisk arbeid

Både i AER (Assembly of European Regions) og i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-ope-
ration) ble det i 2005 satt et spesielt fokus på ungdoms medvirkning i organisasjonene og i 
europeisk samarbeid. Marianne Bjerkeli fra Vestfold ble innvalgt som ett av medlemmene i AERs 
ungdomsteam, mens Lasse Lehre fra Oppland er valgt som observatør i BSSSCs styre. Tilknyttet 
det arbeidet som skjer i AER og BSSSC, har Østlandssamarbeidet satt fokus på ungdoms medvirk-
ning i europapolitisk arbeid gjennom to ungdomskonferanser, og disse vil bli fulgt opp i 2006.

Godt samarbeid med nasjonale myndigheter

Det gode samarbeidet med nasjonale myndigheter om internasjonalt engasjement fortsatte i 
2005. Det ble gjennomført to møter i europapolitisk lokal og regionalforum, med aktiv deltakelse 
fra Østlandssamarbeidets politiske medlemmer. Østlandssamarbeidet ble også invitert til å delta i 
utenriksministerens delegasjon ved Østersjørådets møte i Szczecin i juni. Statssekretær Stubholt i 
Utenriksdepartementet klargjorde i kontaktutvalgets desembermøte at den nye Regjeringen har 
en klar politikk på å involvere regionalt nivå i sin europapolitikk.

HØYDEPUNKTER I 2005

http://www.trafikanten.no
http://www.ostfold-kollektiv.no
http://www.vkt.no
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Tre regionale  
samarbeidsfora innen Østlandet

I løpet av 2004 og 2005 er det utviklet tettere 
samarbeid innen tre regioner på Østlandet: 

• BTV-samarbeidet – Buskerud, Telemark og  
 Vestfold fylkeskommuner gjennomfører  
 et forsøk med overføring av oppgaver innen  
 områdene samferdsel, næringsutvikling,  
 internasjonalt engasjement og regional  
 planlegging. Forsøket varer ut 2007 og inne- 
 bærer overføring av myndighet fra staten og  
 de enkelte fylkeskommunene til et region- 
 råd. 

• Osloregionen – Samarbeidsalliansen Oslo- 
 regionen består av 55 kommuner og tre  
 fylkeskommuner; Oslo kommune, fylkene  
 Akershus og Østfold med samtlige kom- 
 muner, samt kommuner i Buskerud, Vestfold  
 og Oppland. Samarbeidsalliansen har som  
 målsetting å styrke Osloregionen som   
 en konkurransedyktig og bærekraftig region  
 i Europa.

• Arena Innlandet – Den politiske ledelsen i  
 Hedmark og Oppland fylkeskommuner  
 etablerte våren 2004 et organisert sam- 
 arbeid for å styrke samarbeidet seg imel- 
 lom, den regionale påvirkningskraften og  
 den regionale utviklingen i Innlandet. Fylkes- 
 tingene i Hedmark og Oppland har som mål  
 at de to fylkene danner en region under  
 direkte folkevalgt styring og med ansvar for  
 egen regional utvikling.

Utviklingen av nye samarbeidsfora innen Østlan-
det er kommet som et resultat av erkjennelsen 
av at de administrative grensene ikke samsvarer 
med hvordan funksjonelle arbeids-, bolig- og 
serviceregioner fungerer. Samtidig er de innspill 
i den pågående debatt om hvordan et framtidig 
regionalt nivå i Norge bør utformes.

ØSTLANDSSAMARBEIDET OG NYE SAMARBEIDSFORA

Arbeidsoppgavene  
tilpasses nye samarbeidsfora

Østlandet som Norges viktigste utviklingsregion 
er et tema som ikke ivaretas i andre samarbeids-
fora. Ved behandlingen av nytt handlingspro-
gram 2004-2007 ble det ved flere anledninger 
sagt at regional helhet og langsiktig utvikling på 
Østlandet derfor bør være en oppgave for Øst-
landssamarbeidet, i tillegg til tre mer konkrete 
samarbeidstema:

1. Samferdsel
2. Opplæring, kompetanse og verdiskaping
3. Internasjonalt samarbeid

De tre samarbeidstemaene for Østlandssamar-
beidet er innsatsområder som også helt eller 
delvis inngår i arbeidsprogrammet for de nye 
samarbeidsfora innen Østlandet. Det primære 
fokus for Østlandssamarbeidet har vært lands-
delsperspektivet og hvilke oppgaver som en-
klere og mer hensiktsmessig kan løses på dette 
nivå enn innenfor hvert av de nye samarbeidsfo-
ra. Det er fortsatt bred enighet om de overord-
nede mål for utvikling av Østlandet, men ved 
etableringen av nye samarbeidsfora har vi søkt 
å gjøre nødvendig justering av oppgaver og å 
finne hensiktsmessig arbeidsdeling for å unngå 
dobbeltarbeid.

I 2005 har gjensidig orientering om hva som 
skjer i ulike samarbeidsfora innen Østlandet 
stått på kontaktutvalgets dagsorden flere 
ganger. Tidligere leder av Distriktskommisjonen, 
Johan Petter Barlindhaug, innledet til dialog om 
Østlandets framtidige utfordringer i kontakt-
utvalgets møte i februar. I den etterfølgende 
diskusjon var det flere som mente at Østlands-
samarbeidet bør være en arena for diskusjon 
av samordning mellom den regionale stat og et 
framtidig regionnivå. Noen mente at Østlands-
samarbeidet som fellesarena nå blir viktigere 
enn tidligere.
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skulle fortsette i en overgangsperiode ut 2006 
- for å sikre kontinuitet og oppfølging. De fire 
administrative arbeidsgruppene ble oppløst da 
fase 2 var avsluttet. 

Jernbaneutbygging avgjørende  
for et bedre regionalt reisetilbud 
Etter anbefaling fra kontaktutvalget har fylkes-
kommunene gitt sin tilslutning til hovedkonklu-
sjonene i rapporten ”Samordnet regionalt kol-
lektivtilbud på Østlandet”. Rapporten angir seks 
vesentlige tiltak for at det anbefalte framtidige 
tilbud skal kunne realiseres. Viktigst av disse 

SAMFERDSEL 

De åtte fylkeskommunene holder fast ved 
Østlandspakka fra 1999 som et felles grunn-
lag for utviklingen innen samferdselssektoren. 
Hovedmålet med Østlandspakka er å få til en 
forsert samferdselsutbygging på Østlandet - for 
å bygge opp under en ønsket regional utvikling, 
oppnå reduksjon i trafikkulykker, redusere mil-
jøulempene og bedre framkommeligheten for 
næringslivets transporter. Østlandspakka bygger 
på vedtatt enighet om en balansert utvikling på 
Østlandet, gjennom utvikling av byer i flerkjer-
nestruktur.

God oppslutning  
om samferdselskonferanse

I overkant av 100 personer deltok på Øst-
landssamarbeidets samferdselskonferanse 14. 
februar 2005. Både i paneldebatten og gjen-
nom flere av innleggene ble det gitt honnør til 
det arbeidet Østlandssamarbeidet har gjort og 
gjør for å få et sterkere fokus på utfordringene 
innen samferdselssektoren, og på å samordne 
prioriteringer og synspunkter fra åtte fylkes-
kommuner.

Konferansen bekreftet at de fleste mener det 
er et gap mellom behovet for samferdselstje-
nester og det tilbudet som kan gis med dagens 
økonomiske rammer. Stortingets vedtak til NTP 
2006-2015 er i så måte en oppmuntring, men 
det avgjørende er hvilke beløp som blir bevilget 
i de årlige statsbudsjettene. Brukerfinansiering 
er og vil være et supplement. Både i panelet 
og i salen var det ulike oppfatninger av hvilke 
former for brukerfinansiering som er de beste 
og mest rettferdige. Diskusjonen om antall 
nye bompengestasjoner, vegprising, øremerket 
drivstoffavgift og OPS-finansiering vil derfor 
fortsette. 

På konferansen ble det understreket at på Øst-
landet, og spesielt i Oslo-området, må satsingen 
på kollektivtrafikk ha høy prioritet. Vegkapasitet 
inn til de store byene vil alltid måtte være et 
begrenset gode i rushtidene. Det var  ulike syn 
på vegprising som reguleringsmekanisme for 
biltrafikken, spesielt siden kollektivtilbudet ennå 
ikke er godt nok til å utgjøre et reelt alternativ.

Strategisk kollektivplan følges opp

Fase 2 av arbeidet med strategisk kollektivplan 
ble igangsatt høsten 2002 og avsluttet i april 
2005. Kontaktutvalget vedtok allerede i desem-
ber 2004 at den administrative styringsgruppa 

Samferdselsminister Torhild Skogsholm  
var en av innlederne på konferansen

 Foto: Østlandssamarbeidet

Regionvegsjef Sidsel Sandelien, fylkesordfører Audun Tron 
 og stortingsrepresentant Hans Kjæstad var blant paneldel- 

takerne på Østlandssamarbeidets samferdselskonferanse
    Foto: Østlandssamarbeidet
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er tiltak for at jernbanen skal være ryggraden 
i kollektivtilbudet og tiltak for å sikre en stabil 
driftsøkonomi for kollektivtrafikken. 

Fylkeskommunene samarbeider om et jernbane-
politisk handlingsprogram for at Østlandspakkas 
og Stortingets målsettinger for jernbanen skal 
realiseres.  En egen folder med tittelen ”Jern-
banepolitisk handlingsprogram for Østlandet”, 
beskriver aktuelle tiltak og hvilke forbedringer 
som kan oppnås. Kontaktutvalgets arbeidsut-
valg møtte 20. juni samferdselsminister Skogs-
holm for å diskutere samarbeid om gjennom-
føring av den jernbaneutbygging det er stor 
enighet om. Møtet resulterte ikke i konkrete 
samarbeidsforhold, men Østlandssamarbeidet 
ble lovet en videreføring av dialogen etter at 
statsbudsjettet for 2006 var framlagt. Ny dialog 
med samferdselsminister Navarsete ble etablert 
i 2006. I kontaktutvalgets møte i desember ble 
utfordringene innen jernbanesektoren diskutert 
med ledelsen i NSB og i Jernbaneverket. 

Tiltak for å få til et bedre samordnet regionalt 
kollektivtilbud – både buss og bane - følges nå 
primært opp korridorvis innen Østlandssam-
arbeidet; dvs. av Arena Innlandet, BTV-samar-
beidet og innen Osloregionen. Samtidig er det 
enighet om behovet for å se de korridorvise 
tilbudene i sammenheng, og Østlandssamarbei-
det brukes som samordningsarena. 

Kollektivtrafikken må få  
økte drifts- og investeringsmidler 
En egen rapport om organisering og finansier-
ing innen kollektivtrafikken ble behandlet av 
kontaktutvalget i februar 2005. Kontaktutvalget 
mener at en økt satsing på kollektivtrafikken 
primært må finansieres ved økning av statsbud-
sjettets midler til samferdselsformål. Kontaktut-
valget ba rådmannsutvalget følge opp arbeidet 
med å få til en samlet finansieringspakke som 
sikrer at vi får til en økt satsing på den regionale 
kollektivtrafikken. Det ble forutsatt at arbeidet 
med en slik finansieringspakke må sees i sam-
menheng med tiltak for finansiering av vegpro-
sjektene innen Østlandspakka, arbeidet med 
Oslopakke 3 og andre planer for brukerbetaling 
på Østlandet.

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. Nye elektroniske billettkort, med den 

anbefalte standard, forventes innført i Oslo og 
Akershus, i Hedmark og Oppland, og i Vestfold i 
løpet av 2006-2007. Basert på de muligheter en 
slik felles teknisk plattform gir, er det utarbeidet 
forslag til samordning av takst- og billettsys-
temene. Som første skritt i en slik samordning 
har kontaktutvalget  anbefalt at alle fylkene på 
Østlandet så snart som mulig legger til rette for 
felles verdikort, noe som vil gjøre at kollektivrei-
sende fra ett fylke kan bruke samme billettkort 
også ved reiser i andre fylker på Østlandet. En 
egen oppfølgingsgruppe innen Østlandssam-
arbeidet sørger for gjensidig informasjon og 
koordinering mellom det som skjer i de ulike 
deler av Østlandet.

Felles ruteinformasjon for seks fylker 
I februar 2004 fattet kontaktutvalget vedtak 
som anbefalte at det etableres en felles tjeneste 
som kan gi de reisende opplysninger om alle 
kollektivtilbud for hele Østlandet. Harmonise-
ring av data og oppbygging av felles ruteinfor-
masjon er et stort og omfattende arbeid, men 
en felles ruteinformasjon for Østlandet rykker 
stadig nærmere. I april 2005 ble ruteinforma-
sjon for Østfold knyttet sammen med tilsvaren-
de informasjon for Oslo og Akershus. Fra januar 
2006 har det vært mulig å få felles informasjon 
for planlegging av kollektivreiser i seks av de 
åtte fylkene på Østlandet: Akershus, Buskerud, 
Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Følgende 
nettsteder kan brukes : 
www.trafikanten.no, www.ostfold-kollektiv.no og 
www.vkt.no.  Oppland fylkeskommune har også 
inngått avtale med Trafikanten, og forventes å 
kunne delta i felles opplegg fra våren 2006.

Samferdselssjef Arild Bøhn fra Oppland fylkeskommune 
undertegner avtale om felles ruteinformasjon med  

adm. direktør Jarl Eliassen i Trafikanten
Foto: Østlandssamarbeidet

http://www.trafikanten.no
http://www.ostfold-kollektiv.no
http://www.vkt.no
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Program for  
”Kompetanse og verdiskaping”

Kontaktutvalget godkjente i februar å sette i 
gang et program over 3 – 5 år, med oppgave å 
identifisere, samordne og styrke prosjekter som 
sikter mot økt kunnskap om nærings- og regi-
onutvikling og/eller nærings- og regionutvikling 
basert på avansert kunnskap. Fylkeskommune-
ne, høgskolesektoren, Innovasjon Norge, SIVA 
og partene i arbeidslivet deltar i programmets 
styringsgruppe. 

I startfasen er det særlig arbeidet med konkrete 
oppgaver innen entreprenørskap for ungdom. 
To arbeidsgrupper er startet opp, en om etter 
og videreutdanning i entreprenørskap for læ-
rere, og en om samarbeid med nye EU-land om 
entreprenørskap og ungdom. Arbeidsgruppa for 
etter og videreutdanning arrangerte i november 
en konferanse for sitt temaområde i samarbeid 
med fylkesleddene av Ungt Entreprenørskap. Ca 
130 personer deltok og ga innspill til gruppas 
videre arbeid. 

På slutten av året vedtok styringsgruppa å 
opprette en arbeidsgruppe for temaet ”Bedre 
samspill mellom næringsliv og utdanningsinsti-
tusjoner”. Gruppa vil starte sitt arbeid i 2006. 
Andre tema som følges opp er en modell for 
introduksjonsbedrifter, som verktøy for bedre 
integrering av flyktninger og innvandrere i 
arbeids- og næringsliv. I desembermøtet disku-
terte kontaktutvalget mulig engasjement innen 
temaet ”Innovasjon og verdiskaping – samspill 
og arbeidsdeling”. Representanter fra SIVA, 
Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Startfon-
det ga innspill til diskusjonen.

Kunnskapsløftet forberedes  

Fylkeskommunene forbereder seg for skolere-
form fra høsten 2006, det såkalte ”Kunnskaps-
løftet”. Fylkesopplæringssjefene både nasjonalt 
og i Østlandssamarbeidets kompetansegruppe 
var i hele 2005 opptatt av den kommende re-
formen, og kompetansegruppa etablerte en ad 
hoc-gruppe for kompetanseheving av ledere og 
ansatte i videregående opplæring.

Kompetansegruppa sendte i 2005 felles hen-
vendelser til statlige myndigheter om regel-
verket til Statens lånekasse for utdanning, om 
PC-kjøp for elever i videregående opplæring 
(vgo), om Kunnskapsløftet i forhold til voksen-
opplæring og om midler til kompetanseheving. 

OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING

Kompetansegruppa startet også diskusjon om 
kompetanse på lavere nivå, for elever som ikke 
kan gjennomføre opplæring fram til fag/sven-
nebrev. 

En undergruppe av kompetansegruppa, gruppe 
for yrkes- og utdanningsveiledning (eller kar-
riereplanlegging) hadde som oppdrag å følge 
opp Stortingsmelding nr 30 (2003-2004): Kultur 
for læring. Gruppa var i 2005 aktiv i forhold 
til kompetanseheving og gjennomførte tiltak i 
fellesskap for rådgivere og samarbeidet om ma-
teriell for elever. Kurs for rådgivere ble arrangert 
i samarbeid med Utdanningsdirektoratet. 

Nasjonal interesse for arbeidet i ØKO-gruppa 

ØKO-prosjektet, om kvalitetssikring av Kostra-
tall og økonomi innen opplæringssektoren, ble 
avsluttet i vårhalvåret. ØKO-gruppa fortsatte 
som nettverksgruppe for fylkeskommunene og 
skal være støttegruppe for Østlandets represen-
tanter i nasjonale Kostra-grupper. ØKO-prosjek-
tets rapport har generell interesse med hensyn 
til metode, valg av nøkkeltall og kartlegging av 
variabler, og det kom henstilling til ØKO-gruppa 
om å arrangere nasjonalt temamøte i 2006. 
Kostra-tall brukes av departementet til sam-
menligning av regnskapstall og ved tildeling av 
midler til skoledrift, også til private skoler. Det 
er derfor svært viktig med korrekte tall.
  

Direktør Øyvind Sørensen fra Vestfold (til v.)
overlot i 2005 ledelsen i kompetansegruppa  

til fylkesskoleopplæringssjef Einar Wium fra Østfold
Foto: Østlandssamarbeidet
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Bortvalg og kompetanse  
– stor interesse for prosjektet

Forskningsprosjektet, som startet i 2002, gjen-
nomføres av NIFU STEP. Interessen for dette 
prosjektet, om hvordan ungdom velger eller 
velger bort vgo og hva slags kompetanse de 
oppnår,  har økt år for år. Resultatene brukes 
av fylkeskommuner ut over Østlandet, og de 
gir grunnlag for tiltak i det nasjonalt igangsatte 
prosjektet ”Satsing mot frafall i videregående 
opplæring”.  Medieomtalen om tema ungdom, 
opplæring og bortvalg økte på bakgrunn av 
prosjektet.  Også Utdanningsdirektoratet tok 
forskningsmaterialet i bruk. Fylkeskommunene 
fikk som i tidligere år prosjektmidler fra KS. 
For å få mer kunnskap om dem som slutter, ble 
en kvalitativ undersøkelse vedtatt satt i gang for 
studieretningene byggfag, helse- og sosialfag 
og hotell- og næringsmiddelfag. Resultat fra 
denne undersøkelsen kommer i prosjektrapport 
våren 2006.

 

Fylkeskommunalt ansvar  
for opplæring i statlige institusjoner  

Opplæringsloven pålegger fylkeskommunene 
ansvar for opplæring av beboere i barnverns-
institusjoner og pasienter i helseinstitusjoner. 
Fylkeskommunene er opptatt både av kvalitet 
i opplæringen og av økonomi. Statlig eierskap 
for institusjoner samt uavklarte forhold for kli-
enter i private institusjoner førte gjennom året  
til en bred diskusjon, særlig mht opplæring for 
ungdom i institusjon for rusmiddelmisbrukere. 
Kontaktutvalget hadde temaet oppe i juni-mø-
tet og ba kompetansegruppa komme tilbake 
med konkrete forslag. På høsten sendte Utdan-
ningsdepartementet ut høringssak med forslag 
til ulike modeller. Kompetansegruppa konklu-
derte med at det bør komme en ny ordning, 
men fylkeskommunene har ulike syn på hvilken 
ordning som vil være den beste.

Voksenopplæring  
– voksnes rettigheter og regional utvikling 

Voksenopplæringsgruppa utgjør et nettverk for 
drøfting av praksis mht voksnes rettigheter til 
vgo. Voksenopplæring er også en del av fylkes-
kommunenes oppgave som regional utviklings-
aktør. I 2005 har gruppa bl.a. vært opptatt av 
realkompetansevurdering, vurderingskriterier 
for praksis, voksnes forhold til Statens lånekasse 
for utdanning og konsekvenser for voksne når 
Kunnskapsløftet gjennomføres. En fagsamling 

Rapport nummer tre i forskningsprosjektet  
”Bortvalg og kompetanse” ble lagt fram i april 2005

for Østlandet om realkompetansevurdering i 
allmennfag ble arrangert i november i samar-
beid med VOX (nasjonalt senter for læring i 
arbeidslivet). 

SAVIS-prosjektet er  
interessant i forhold til statlig reform

SAVIS – Samordning av virkemidler i sysselset-
tingspolitikken – gjennomføres som prosjekt 
i Glåmdalen og Gudbrandsdalen, i perioden 
2003 - 2007. Et bredt partnerskap står bak. 
Kontaktutvalget har bevilget midler til evalu-
ering av prosjektet. SAVIS bygger  på en tredelt 
modell:  a) forenkling av regelverk, b) samord-
ning av virkemidler fra aetat, trygdeetat, sosial-
sektor og med et forpliktende samarbeid mel-
lom etatene, c) kompetansehevingstilbud som 
er tilpassa målgruppas og arbeidsmarkedets 
behov. Av totalt 420 personer som er tatt inn 
i prosjektet, hadde 43 fått ny jobb ved utgan-
gen av 2005, 311 var fortsatt aktive deltakere, 
mens 66 hadde sluttet eller avbrutt opplegget. 
SAVIS-prosjektet er meget interessant i forhold 
til arbeidet med ny arbeids- og velferdsforvalt-
ning (NAV).
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Europeiske organisasjoner er viktige  
kanaler for informasjon og påvirkning 

Fokusområder for Østlandssamarbeidets 
deltakelse i europeiske regionale organisasjo-
ner i 2005 var særlig EUs regionalpolitikk og 
videreføring av Interreg-programmene - både 
rammene for programmene, geografi, innhold, 
organisering og budsjettstørrelser. Gjennom de 
ulike organisasjonene som fylkeskommunene er 
medlem av, er det arbeidet aktivt for å påvirke 
EU. I tillegg har det vært jobbet inn mot norske 
myndighetene ved Kommunal- og regionalde-
partementet  (KRD). 

Utover dette har maritim politikk og innspill til 
EUs arbeid med en hvitbok om maritime spørs-
mål stått høyt på dagsorden i flere av organi-
sasjonene og i vårt samarbeid med delstaten 
Schleswig-Holstein. Organisasjonenes årskon-
feranser satte fokus på EUs regionalpolitikk og 
regionenes rolle i å oppfylle målene i Lisboa- og 
Gøteborg-agendaene (om å utvikle Europa til 
den mest konkurransedyktige delen av verden, 
basert på en økonomisk, sosial og miljømes-
sig utvikling av hele verdensdelen). Gjennom 
skriftlig informasjon og formøter har Østlands-
samarbeidet lagt til rette for at fylkespolitikerne 
har kunnet være mer aktiv og samordnet på de 
ulike arenaene.

Fokus på ungdoms  
deltakelse i europapolitisk arbeid

AER (Assembly of European Regions) etablerte 
i 2005 et ungdomsteam for å bidra til ung-
domsmedvirkning i alle deler av organisasjo-
nens arbeid. Sentralt i dette står Vestfold og 
fylkesvaraordfører Sven Kristian Waale. Ung-
domsteamet består av 8 politikere – 2 fra hver 
av AERs fagkomiteer og 8 ungdommer. Mari-
anne Bjerkeli fra Vestfold ble innvalgt som ett av 
ungdomsmedlemmene.  

Østlandssamarbeidet har bidratt til ny organi-
sering av ungdoms medvirkning i BSSSC (Baltic 
Sea States Subregional Co-operation). En ad 
hoc arbeidsgruppe for ungdomspolitikk er eta-
blert. Videre er det etablert et ungdomsnettverk 
med en ungdom fra hvert av medlemslandene. 
Norsk representant i nettverket er Lasse Lehre 
fra Oppland, som under årskonferansen i Szcze-
cin i oktober ble valgt som observatør i BSSSCs 
styre sammen med en svensk jente. Tilknyttet 
det arbeidet som skjer i AER og BSSSC, har 
Østlandssamarbeidet satt fokus på ungdoms 
medvirkning i europapolitisk arbeid gjennom 

INTERNASJONALT SAMARBEID

to ungdomskonferanser – en på Hønefoss i 
februar og en i Tønsberg i september. Begge 
konferansene hadde god oppslutning fra fylkes-
kommunene på Østlandet, og deltakerne var 
positive til at en slik ungdomsarena ble etablert. 

Lasse Lehre fra Oppland og Marianne Bjerkeli fra Vestfold 
representerer Østlandsfylkene henholdsvis i BSSSC og AER.

Foto: Eva Almhjell

Godt samarbeid med nasjonale myndigheter 

Det ble gjennomført to møter i Europapolitisk 
lokal- og regionalforum i 2005. Hovedfokus i 
første møte var Nordområde-politikken, og der 
presenterte Østlandssamarbeidets leder Arne 
Øren vår nye Østersjøstrategi og signaliserte 
ønske om nærmere samarbeid med de nordnor-
ske fylkeskommunene. I det andre møtet var 
maritim politikk hovedsak. Her presenterte fyl-
kesordfører Gunn Marit Helgesen CPMRs arbeid 
med prosjektet ”Europe of the Seas” – som skal 
gi viktige innspill fra regionalt nivå til EUs arbeid 
med en hvitbok om maritim politikk (CPMR: 
Conference of Peripheral Maritime Regions of 
Europe). 

Østlandssamarbeidet v/fylkesordfører Audun 
Tron deltok i utenriksministerens delegasjon til 
møte i Østersjørådet i Szczecin i juni. Viktige 
tema på møtet var EU-utvidelsens betydning for 



10Å
rs

ra
p

p
o

rt
 2

0
0
5

samarbeidet i Østersjøen og Østersjørådets rolle 
og oppgaver framover i lys av dette, grenseregi-
onalt samarbeid – særlig over eksterne EU-gren-
ser mot Russland og Ukraina, samt miljø – og 
særlig det marine miljøet i Østersjøen. 

Statssekretær Liv Monica B. Stubholt i Uten-
riksdepartementet deltok i kontaktutvalgets 
desembermøte og orienterte om den nye regje-
ringens Europapolitikk og spesielt forholdet til 
nærområdene i Østersjøen og Barents-regionen, 
forholdet til Russland, EUs Nordlige dimensjon 
og EØS-finansieringsmekanismene. Stubholt 
signaliserte ønske om en nær dialog bl.a. med 
Østlandssamarbeidet i det videre arbeid for å 
fremme og ivareta norske interesser og syns-
punkt i Europa. 

Norge hadde i 2005 formannskapet i beslut-
ningskomiteen for Interreg III B Østersjø-pro-
grammet v/KRD. Østlandssamarbeidet har del-
tatt aktivt i arbeidet og bistått departementet. 
Det er gjennomført to møter i beslutningskomi-
teen i Norge og Østlandssamarbeidet har hatt 
en sentral rolle som tilrettelegger. I tillegg har 
Østlandssamarbeidet på vegne av Norge deltatt 
i en arbeidsgruppe for oppdatering av midtveis- 
evalueringen av Østersjøprogrammet.  

Østlandssamarbeidet deltar i Interreg-prosjektet 
”Metropolitan Areas+” sammen med Akershus 
og Oslo, Buskerud og Østfold. Hovedformålet 
med dette prosjektet er å styrke konkurranseev-
nen til hovedstadsregionene rundt Østersjøen, 
og dermed styrke hele Østersjøregionen. Øst-
landssamarbeidet hadde hovedansvar for gjen-
nomføringen av sluttkonferansen for prosjektet, 
som ble holdt i Oslo Rådhus i november.

Østlandssamarbeidet er aktiv i forhold  
til neste generasjon Interreg-program 

Østlandssamarbeidet opprettet tidlig i 2005 
en ad hoc arbeidsgruppe som har ansvar for å 
følge arbeidet med de nye territorielle program-
mene (Interreg). Gruppa har orientert kontakt-
utvalget om framdrift og ulike problemstillinger 
i arbeidet. Gruppas medlemmer har også gjen-
nomført møter med EU-kommisjonen (DG-Re-
gio) og med KRD. 

Østlandssamarbeidet har bistått KRD med plan-
legging og gjennomføring av nasjonale møter 
om de nye territorielle programmene (etterføl-
geren etter Interreg). Østlandssamarbeidet del-

tok sammen med representanter fra KRD i en 
arbeidsgruppe som jobbet med å dokumentere 
erfaringene og betydningen av Interreg-arbeidet 
i Norge. En brosjyre om norsk Interreg-delta-
kelse ble utarbeidet til en konferanse i Ålesund. 
I tillegg har NIBR gjennomført et betydelig kart-
leggingsarbeid for å beskrive norsk deltakelse i 
Interreg A, B og C i perioden 2000 – 2006.

Programarbeidet for nye transnasjonale pro-
gram i Nordsjøen og Østersjøen startet opp 
i november/desember. Østlandssamarbeidet 
deltar i programkomiteen og i en skrivegruppe 
for Østersjø-programmet. 

Ann Irene Sæternes fra Østlandssamarbeidets sekretariat 
som guide for kommunalminister Erna Solberg ved departe-

mentets Interreg-konferanse i Ålesund.
Foto: Erik Johnsen

Oppfølging av revidert Østersjøstrategi 

Etter at kontaktutvalget i desember 2004 
vedtok et nytt strategidokument for Østlands-
samarbeidets innsats rettet mot Østersjøen, 
har det i 2005 vært fokusert på oppfølging av 
de innsatsområdene som er skissert. To ad hoc 
grupper har jobbet med oppfølging av 1) norsk 
nærområdepolitikk og samarbeid med Russland 
og 2) med Baltikum-samarbeid og EØS-finansie-
ringsmekanismene. I november ble det gjen-
nomført et fellesmøte på politisk nivå i Kirkenes 
mellom Østlandssamarbeidet og Landsdelsut-
valget for Nord-Trøndelag og Nord-Norge, samt 
Barentssekretariatet. De to landsdelsorganisa-
sjonene ble enige om å arbeide videre innenfor 
noen områder av felles interesse og tar sikte på 
å møtes igjen i 2006. 



11

Å
rsra

p
p

o
rt 2

0
0
5

10 års samarbeid med delstaten  
Schleswig-Holstein ble behørig feiret

I august var det 10 år siden Oslo kommune 
innledet samarbeid med delstaten Schleswig-
Holstein – et samarbeid som de øvrige fylkes-
kommunene på Østlandet senere har sluttet seg 
til. Markering av 10- årsjubileet ble gjort både 
i Norge og i Tyskland - knyttet opp til tysk-nor-
ske dager som en del av 100 års markeringen 
for Norges selvstendighet. Politisk rådgiver for 
kultur og minoriteter ved Ministerpresidentens 
kontor åpnet i september to utstillinger – en på 
Vestfossen Kunstlaboratorium i Buskerud (”Kiel 
– Oslo.10 years Ekely”) og en Günter Grass 
utstilling på Henie Onstad Kunstsenter i Akers-
hus  (”Magic of lines”). I tillegg åpnet Minister-
president Peter Harry Carstensen sammen med 
fylkesordfører Hildur Horn Øien og den norske 
konsulen en utstilling av moderne kunst fra 
Østlandet i oktober i Volksbank, Kiel (”Østlands-
utstillingen 2005”).

Ministerpresident Peter Harry Carstensen flankert av fylkes-
ordfører Hildur Horn Øien og den norske konsulen ved 

åpning av  utstillingen av moderne kunst i Volksbank, Kiel.
Foto: Kieler Nachrichten

Osloregionens Europakontor i  
Brussel representerer nå hele Østlandet

Etter at Buskerud, Telemark og Vestfold vedtok 
å melde seg inn i Osloregionens Europakontor 
tidlig i 2005, er nå alle de åtte fylkeskom-
munene i Østlandssamarbeidet representert i 
Brussel. Europakontoret samarbeider med andre 
regionkontor, bl.a. med Hansa Office (Schles-
wig-Holstein og Hamburg). 

Nettverkssamarbeid og  
kompetanseutvikling er viktig 

I januar arrangerte Hedmark fylkeskommune i 
samarbeid med Østlandssamarbeidet en inter-
nasjonal dag for politikere fra Østlandet, samt 
Aust-Agder, Hordaland og Nordland. Hovedfo-
kus ble lagt på AER og generalsekretær Klipp 
orienterte om organisasjonens arbeid. I mai 
gjennomførte internasjonal adm. gruppe en stu-
dietur til Strasbourg og Luxembourg med tanke 
på kompetanseutvikling og informasjon. Turen 
innebar besøk i AERs sekretariat samt hos Inter-
reg-programmet ESPON (European Spatial Plan-
ning Observatory Network). I august gjennom-
førte Østlandssamarbeidet et dagsseminar om 
Lisboa-agendaen og EUs regionalpolitikk 2007 
– 2013 for politiske og administrative represen-
tanter som er aktive på internasjonale arenaer. 
I oktober gjennomført Østlandssamarbeidet et 
formøte i forbindelse med høstens generalfor-
samlinger i AER og CPMR og årskonferansen i 
BSSSC, der agenda og tema ble gjennomgått 
og drøftet i forhold til hva som skjer på disse 
områdene ute og hjemme. Målet var at delta-
kerne skulle være bedre forberedt og kunne ta 
en aktiv rolle i forbindelse med møtene. 

Ungdom på en av Østlandssamarbeidets konferanser om europapolitisk arbeid. Foto: Eva Almhjell
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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 2005 vært ledet av  fyl-
kesordfører Arne Øren fra Østfold, med byråds-
leder Erling Lae fra Oslo som nestleder. Disse to 
ble i desembermøtet også gjenvalgt som leder 
og nestleder for perioden 2005 – 2007.

KONTAKTUTVALGET LEDER ØSTLANDSSAMARBEIDET

Kontaktutvalget hadde i 2005 følgende medlemmer:

Fylkes-
kommune

Fylkesordfører/
byrådsleder

Opposisjonsleder 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 Rolf-Helge Grønås
Vestfold Anne Rygh Pedersen Leif Olav Halse Halvard Kausland
Østfold Arne Øren Ulf Leirstein Atle Haga

Kontaktutvalget vedtok i desembermøtet å 
slå sammen rådmannsutvalget og arbeids-
utvalget til ett felles organ med betegnelsen 
arbeidsutvalget. Det nye arbeidsutvalget består 
av fire medlemmer fra den politiske ledelse i 

fylkeskommunene (inkl. Oslo kommune) og 
fire medlemmer fra den administrative ledelse. 
De politiske medlemmene velges for to år om 
gangen. Det nye arbeidsutvalget har følgende 
medlemmer fra 2006:

Fylkesordfører Arne Øren (leder) Fylkesrådmann Harald K. Horne

Byrådsleder Erling Lae (nestleder) Fylkesrådmann Matz Sandman

Fylkesordfører Audun Tron Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen Fylkesrådmann Halvard Kausland

Kontaktutvalget vedtok samtidig å etablere 
et nytt internasjonalt fagpolitisk utvalg, som 
primært skal være et samordnings- og disku-
sjonsforum for fylkeskommunenes styrerepre-
sentanter i de internasjonale organisasjonene 
som til enhver tid er prioritert innen Østlands-
samarbeidet. For tiden gjelder dette AER, 

BSSSC, CPMR og NSC (North Sea Commis-
sion). Fylkeskommunenes styremedlemmer i de 
internasjonale organisasjonene som er prioritert 
innen Østlandssamarbeidet, inngår automatisk 
i internasjonalt fagpolitisk utvalg. En represen-
tant fra hver av de andre fylkeskommunene kan 
delta i internasjonalt fagpolitisk utvalg. 

Fylkesordfører Arne Øren ble gjenvalgt som 
leder av Østlandssamarbeidet

Foto: Østlandssamarbeidet
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Hovedoversikt

Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av Akershus og 
Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2003 og 2004 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2003 2004 2005
Driftsinntekter (overføringer) 5.584.837 5.316.840 4.257.812
Lønn, inkl trygd og pensjon 2.037.254 1.863.079 1.612.743
Kjøp av varer og tjenester 3.026.349 2.105.788 1.646.115
Overføringer 462.738 525.640 734.720
Sum driftsutgifter 5.526.341 4.494.507 3.993.578
Netto driftsresultat 58.496 822.333 264.234
Budsjettmessig overføring fra 2004 225.000
Avsetning til fond 58.496 597.308 489.234
Resultat 0 225.025 0

Balanse ved utgangen av 2005 var på 2.496.295 kr, mens tilsvarende ved utgangen av 2004 var  
2.007.061 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 2005:

AKTIVITET/PROSJEKT Inntekter Utgifter Netto
Innbet. fra fylkeskommuner, avsetning fond 3 800 000,00  489 233,89 3 310 766,11
Sekretariatet 19 427,05 1 937 949,64 -1 918 522,59
Utvalg, grupper og seminarer 2 340,22 197 985,33 -195 645,11
Informasjon 13 017,78 67 609,10 -54 591,32
Interreg-prosjekt Metropolitan Areas+ 101 647,57 303 647,74 -202 000,17
Internasjonalt samarbeid 17 761,07 364 321,55 -346 560,48
Øvrig handlingsprogram 177 018,90 952 396,14 -775 377,24
Interreg generelt 126 599,50 169 668,70 -43 069,20
Sum 4 257 812,09 4 482 812,09 -225 000,00

Øvrig handlingsprogram omfatter arbeid med strategisk kollektivplan og andre samferdselsoppgaver, 
samt arbeid tilknyttet kompetansegruppa og program for ”Kompetanse og verdiskaping”. 

Arbeid med ”Interreg generelt” utføres av Østlandssamarbeidet etter avtale med Kommunal- og  
regionaldepartementet, som finansierer denne aktiviteten fullt ut. Utbetalingene følger imidlertid 
ikke kostnadene direkte år for år.

ØKONOMI
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REVISORBEKREFTELSE





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


