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Strategisk kollektivplan har gitt resultater – oppfølgingsarbeidet fortsetter

Vi har klart å sette kunden i sentrum og medvirke til et bedre kollektivtilbud. Dette var den 
entydige konklusjonen da styringsgruppa for strategisk kollektivplan i desember oppsummerte 
sitt arbeid. Østlandssamarbeidet har lyktes best på områder der fylkeskommunene har ansvar og 
kan gå inn og gjøre noe – slik som felles informasjonssystem og felles billetteringssystem. Felles 
informasjonssystem for alle de åtte fylkene forventes å bli klart i 2007. Østlandssamarbeidet har 
også lyktes bra med samordning. Dokumentene fungerer som et felles grunnlag innen Østlands-
samarbeidet, og det synes også som eksterne samarbeidspartnere legger disse dokumentene til 
grunn. Rutetilbudet med buss og tog utvikles positivt. Videre oppfølgingsarbeid vil bli ivaretatt av 
samferdselsgruppa.

Nasjonal transportplan 2010 – 2019 er et viktig innsatsområde

Kontaktutvalget har slått fast at fylkeskommunene fortsatt vil stå sammen om Østlandspakka 
som et godt grep for å utvikle landsdelen. I 2006 ble det laget to felles innspill til arbeidet med ny 
nasjonal transportplan: Et notat med anbefalinger og utfordringer basert på Østlandssamarbeidet 
erfaringer fra arbeidet med strategisk kollektivplan og et felles grunnlagsdokument før fylkeskom-
munenes møter med Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet i januar 2007. 
Det er videre enighet om å lage en revidert versjon av Østlandspakka i 2007. 

Forskningsprosjektet ”Bortvalg og kompetanse” er et vellykket og viktig fellesprosjekt

Forskningsprosjektet, som følger bortimot 10.000 elever over en periode på fem år, har gitt svært 
mye verdifull kunnskap. Den fjerde rapporten i prosjektet, ”Forskjell på folk – hva gjør skolen?”, 
ble lagt fram våren 2006. Resultatene fra prosjektet blir nå også utnyttet av andre fylkeskom-
muner og av nasjonale myndigheter, blant annet i Stortingsmelding nr 16 (2006-2007) ”... og 
ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.” De siste delrapportene fra prosjektet vil komme 
i 2007 og 2008.

Mal for kvalitetssikring ”kopieres” av andre opplæringsregioner 

Arbeidet med kvalitetssikring av Kostra i opplæringssektoren (Kostra = Kommune-Stat-Regnskap) 
fortsatte i nettverksgruppe for Østlandet. De to andre opplæringsregionene, sør-vest og nord, 
etablerte i 2006 egne nettverksgrupper etter mal fra Østlandssamarbeidet. Alle tre opplæringsre-
gionene og KS oppnevnte representanter til Fylkeskostra, en gruppe for Kostra i opplæringssekto-
ren med sekretariat hos Statistisk sentralbyrå.

Fylkesordførere fra Østlandet i ledelsen av internasjonale organisasjoner

Fylkesordfører Arne Øren tok i september over som formann i BSSSC (Baltic Sea States Subregio-
nal Co-operation) for en periode på 2 år. Samtidig ble sekretariatet flyttet fra Skåne til Østlands-
samarbeidet. I juni ble fylkesordfører Gunn Marit Helgesen gjenvalgt som president i Nordsjøkom-
misjonen av CMPR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) for to nye år. Sekretariatet 
forblir med dette i Telemark fylkeskommune. Under CPMRs generalforsamling i oktober ble 
Helgesen også gjenvalgt som første visepresident i organisasjonen. 

Godt samarbeid med nasjonale myndigheter om europeisk samarbeid

Det aktive engasjementet som fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har i europeiske organi-
sasjoner, har vært et godt utgangspunkt for dialog med nasjonale myndigheter. Statsekretærer 
fra Utenriksdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet har deltatt på to møter 
i kontaktutvalget. I mars var en delegasjon fra Østlandssamarbeidet i møte med Stortingets 
Utenrikskomité. Det har vært gjennomført to møter i Europapolitisk forum i 2006. Statssekretær 
Stubholt i Utenriksdepartementet ga i kontaktutvalgets møte i oktober stor honnør til Østlands-
samarbeidets internasjonale engasjement.

HØYDEPUNKTER I 2006
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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 utvik-
ling, oppnå reduksjon i trafikkulykker, redusere 
miljøulempene og bedre framkommeligheten 
for næringslivets transporter. Østlandspakka 
bygger på vedtatt enighet om en balansert ut-
vikling på Østlandet, gjennom utvikling av byer 
i flerkjernestruktur. Østlandspakka er i ferd med 
å bli realisert, men det går for sakte i forhold til 
målsettingene. 

Ny nasjonal transportplan 2010 – 2019  
er et viktig innsatsområde

Regjeringen tar sikte på å legge fram en 
stortingsmelding om Nasjonal transportplan 
(NTP) 2010 – 2019 ved årsskiftet 2008/2009. 
Retningslinjer for NTP 2010 – 2019 ble gitt av 
Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kyst-
departementet 31. januar 2006. Arbeidet med 
ny NTP vil være en videreføring av NTP 2006 
– 2015. Samferdselsgruppa har hatt arbeid 
med, og innspill til, den nye transportplanen 
som gjennomgående tema i sine møter i 2006. 
Temaet har også stått på dagsorden for kon-
taktutvalget i tre av årets fire møter.  

Samferdselsgruppa, som ledes av Arild Bøhn 
fra Oppland fylkeskommune, har som ledd i 
sitt arbeid hatt flere møter hvor representanter 
fra Statens vegvesen, Jernbaneverket, NSB og 
andre samarbeidspartnere har vært invitert til 
gjensidige orienteringer og diskusjon om arbeid 
og innspill. I kontaktutvalgets møte i oktober 
ble det gitt en bred orientering om det arbeidet 
som pågår i Østlandssamarbeidet, i de regionale 
kontaktutvalgene som er etablert av Statens 
vegvesen og i Samarbeidsalliansen Osloregio-
nen. Kontaktutvalget oppsummerte etterføl-
gende diskusjon med enighet om fortsatt å stå 
sammen om Østlandspakka som et godt grep 
for utvikling av Østlandet som landsdel. 

Kontaktutvalget ga i junimøtet klarsignal til 
at et notat med anbefalinger og utfordringer 
fra arbeidet med strategisk kollektivplan skulle 
oversendes de nasjonale transportetatene 
som et første innspill til NTP-arbeidet. Neste 
trinn i felles prosess var et grunnlagsnotat til 
dialogmøter mellom fylkeskommunene og 
Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kyst-

SAMFERDSEL

departementet. Grunnlagsnotatet ble utarbei-
det med basis i kontaktutvalgets diskusjon i 
desembermøtet. Kontaktutvalget har videre gitt 
sin tilslutning til anbefalinger fra samferdsels-
gruppa om ytterligere to fellestiltak: en revisjon 
av Østlandspakka første halvår 2007 og utar-
beidelse av felles synspunkter som kan inngå i 
fylkeskommunenes høringsuttalelser når felles 
plandokument fra transportetatene legges fram 
i januar 2008. 

Strategisk kollektivplan følges opp

I samsvar med vedtak i kontaktutvalget fortsatte 
den administrative styringsgruppa sitt arbeid 
med oppfølging av strategisk kollektivplan ut 
2006. Kollektivplanarbeidet har fokus på lengre 
reiser (over 40 km) - reiser som oftest krys-
ser fylkesgrenser. Det har vært enighet om at 
oppfølgingsarbeidet med å bedre rutetilbudet 
i hovedsak bør skje i samarbeid mellom fylker 
som ligger langs de tre hovedkorridorene: nord, 
sørvest og sørøst. Samtidig er det viktig med 
en viss koordinering, ikke minst av hensyn til 
trafikken i Osloområdet, som utgjør navet i kol-
lektivsystemet.

Ekspressbussene er en viktig del av det regio-
nale kollektivtilbudet på Østlandet, og styrings-

EKSPRESSBUSSENE 
PÅ ØSTLANDET
Utredning
Juni 2006
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også lyktes bra med samordning. Dokumentene 
fungerer som et felles grunnlag innen Østlands-
samarbeidet, og det synes også som eksterne 
samarbeidspartnere legger disse dokumentene 
til grunn. Rutetilbudet med buss og tog utvikles 
positivt. Vi har klart å sette kunden i sentrum og 
medvirke til et bedre kollektivtilbud. 

gruppa vedtok høsten 2005 å starte et utred-
ningsarbeid om ekspressbussene. Utredningen 
har sett buss og tog i sammenheng, og den har 
sett spesielt på forholdene i navet for kollek-
tivsystemet. En egen rapport forelå sommeren 
2006, etter aktiv dialog med fylkeskommunene, 
administrasjonsselskapene, ekspressbusselska-
pene og andre samarbeidspartnere. Utrednin-
gen ble gitt en foreløpig behandling av kontakt-
utvalget i oktober, og deretter sendt på høring 
til fylkeskommunene, samarbeidspartnere og 
andre aktører innen kollektivtransporten. Hø-
ringsfrist er 1. april 2007.

En egen oppfølgingsgruppe for arbeidet med 
elektronisk billettering ble etablert i 2005, og 
denne gruppa har fortsatt sitt arbeid i 2006. 
Gruppa består av representanter fra fylkeskom-
munene eller deres administrasjonsselskaper 
for kollektivtransport. I tillegg deltar en repre-
sentant fra NSB og en fra Transportbedriftenes 
Landsforening.  Gruppa har hatt jevnlige møter 
for å ivareta koordineringsbehovet mellom 
de ulike prosjektene som pågår. Hedmark og 
Oppland har i løpet av året startet innføringen 
av et nytt system for elektronisk billettering. 
NSB, Oslo Sporveier og Stor-Oslo Lokaltrafikk 
forbereder innføring av et felles billettsystem for 
Oslo og Akershus og NSBs togtilbud. Vestviken 
Kollektivtrafikk har i løpet av året startet innfø-
ringen av nye billettkort.

Fra januar 2006 har det vært mulig å få felles 
ruteinformasjon for 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. Det pågår aktivt 
arbeid med tilrettelegging også i Oppland og 
Hedmark, som vil bli en del av samme system i 
2007. Da vil man i alle de åtte fylkene kunne få 
ruteinformasjon for hele Østlandet. 

Styringsgruppa for strategisk kollektivplan 
hadde sitt siste møte i desember, og videre 
oppfølgingsarbeid vil bli ivaretatt av samferd-
selsgruppa. Den vil fra 2007 også ha med 
representanter fra administrasjonsselskapene 
for kollektivtransport. Styringsgruppa gjorde en 
oppsummering av arbeidet med strategisk kol-
lektivplan og konkluderte med at Østlandssam-
arbeidet har lyktes best på områder der fylkes-
kommunene har ansvar og kan gå inn og gjøre 
noe – slik som felles informasjonssystem og fel-
les billetteringssystem. Østlandssamarbeidet har 

Ass. fylkesrådmann Halvor Skjeggestad takker styrings-
gruppas leder, fylkesdirektør Helga Riise, for vel utført jobb 

Foto: Østlandssamarbeidet

Det har vært viktig for resultatene at rapportene 
har gitt grunnlag for politiske vedtak. Bruk av 
folk med god kompetanse har vært vesentlig i 
prosjektet, og mulighetene som kom med fag-
lige nettverk har bidratt til kompetanseoppbyg-
ging for folk med spesialiserte arbeidsoppgaver. 
Det vil være viktig å videreføre noen av disse 
nettverkene, også som ledd i den interne kom-
petanseoppbygging. Nettverk som er etablert i 
forhold til jernbanen og ekspressbusselskaper vil 
være viktig for utviklingen innen kollektivtran-
sporten. 
 

Samferdselsministeren ønsker  
videre dialog med Østlandssamarbeidet

En delegasjon fra Østlandssamarbeidet møtte 
Samferdselsdepartementets politiske ledelse tid-
lig i januar. Hovedtema for møtet var hvordan vi 
gjennom felles innsats kan få til en mer effektiv 
samferdselsutbygging, og spesielt på jernbane-
siden. Delegasjonen understreket betydningen 
av at Regjeringen følger opp Stortingets vedtak 
til gjeldende NTP. Dette ble gjort i statsbudsjet-
tet for 2007. Samferdselsministeren ga ros til 
fylkeskommunene for samarbeidet innen sam-
ferdsel og uttrykte ønske om å kunne fortsette 
dialogen med Østlandssamarbeidet senere.                                    

http://www.trafikanten.no
http://www.ostfold-kollektiv.no
http://www.ostfold-kollektiv.no
http://www.vkt.no
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Kunnskapsløftet innført - mer  
fokus på rådgivning og 13-årig skoleløp

2006 var året for ny skolereform, Kunnskapsløf-
tet, der det 13-årige skoleløpet skal ses som en 
helhet fra og med 1.klasse til og med videregå-
ende opplæring (vgo). Det ble nye læreplaner 
i fagene, ny tilbudsstruktur i vgo og mer fokus 
på overgangen mellom ungdomsskole og vgo, 
bl.a. på at rådgivning før valg til vgo må bedres. 
Både stat og fylkeskommuner var svært opptatt 
av grupper som ikke gjennomfører vgo.
  

”Bortvalg og kompetanse” ga kunnskap  
for tiltak i ”Satsing mot frafall i vgo” 

2006-rapporten i forskningsprosjektet ”Bortvalg 
og kompetanse” viste at etter tre år hadde halv-
parten av ungdommene i undersøkelsen bestått 
siste år (vk II) og 13 % var i lære.  Undersøkel-
sen baserte seg på bortimot 10.000 elever i 7 
fylker på Østlandet (10.klassinger våren 2002). 
63 % av disse hadde dermed normert framdrift 
våren 2005. Analysene viste at bortvalg av vgo 
er sterkt påvirket av sosial bakgrunn, av tilpas-
ning til skolen og av skolefaglige ferdigheter. 
Forskerne i NIFU STEP konkluderte i 2006-rap-
porten med at: ”Skal videregående opplæring 
bidra til at det blir mindre forskjell på folk, så 
må videregående opplæring gjøre mer forskjell 
på folk”. Det var stor interesse for forskningsre-
sultatene, som ble omtalt i en rekke foredrag, i 
presse og politiske dokumenter.  

Oppdragsgivere for det flerårige forskningspro-
sjektet er Akershus, Buskerud, Hedmark, Tele-
mark, Vestfold og Østfold fylkeskommuner og 
Oslo kommune. KS bevilget prosjektstøtte også 
i 2006. De siste delrapportene, om lærlinger og 
lærekandidater og om rammefaktorer i fylkene, 
vil komme i 2007 og 2008. 

Kunnskap fra ”Bortvalg og kompetanse” ble av 
fylkeskommunene tatt med inn som grunnlag i 
”Satsing mot frafall i vgo”. Det var et nasjonalt 
prosjekt 2005-2006 med tiltak gjennomført 
i alle landets fylker. Utdanningsdirektoratet sam-
ordnet prosjektet nasjonalt og bevilget midler 
til startkonferanser høsten 2004 og avslutnings-
konferanser på nyåret 2007 for opplæringsre-
gionene (Østlandssamarbeidet, region sør-vest 
og region nord). 

Rådgivning, karriereplaner  
og tilpasset opplæring for alle 

Både forskerne i ”Bortvalg og kompetanse” 
og GIVO-rapporten (GIVO = gjennomføring i 
videregående opplæring) pekte på at rådgivning 
i norsk skole ikke er faglig god nok. GIVO-utval-
get ble satt ned av kunnskapsminister Djupedal 
vinteren 2006. Bl.a. leder av Østlandssamarbei-
dets kompetansegruppe deltok i utvalget. Det 
leverte sine forslag i august og ga premisser 
for forslag i stortingsmelding som kom medio 
desember, St.meld. nr 16 (2006-2007) .... og 
ingen sto igjen. Tidlig innsats for livslang læring.  
    
YoU/karriereveiledningsgruppa er en under-
gruppe for kompetansegruppa. I 2006 var råd-
givning og karriereplaner særlig i fokus, dvs at 
elever må få veiledning og hjelpemidler til å ta 
bevisste utdanningsvalg. Fire fylkeskommuner 
samarbeidet med Oslo kommune om å trykke 
elevhefte om utdanningsvalg. På slutten av året 

OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING

Forsker Nina Sandberg og forskningsleder Eifred Markussen  
fra NIFU STEP har vært sentrale i gjennomføringen av  

prosjekt “Bortvalg og kompetanse” i 2005-2006
Foto: Østlandssamarbeidet
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fikk gruppa i oppdrag å forberede regionale 
konferanser våren 2007 - om karriereveiledning, 
programfag til valg og prosjekt til fordypning. 
Utdanningsdirektoratet inviterte de tre opplæ-
ringsregionene til samarbeid om å gjennomføre 
i alt syv konferanser rundt i landet våren 2007. 

Kunnskapsløftet vektlegger tilpasset opplæring 
for alle.  Rektorkonferansen i 2006 ble arran-
gert av Østfold fylkeskommune og tema var 
spesialundervisning og tilpasset opplæring. Med 
reformen følger etter-/videreutdanning både 
for ledere og ansatte, og fylkeskommunenes 
koordinatorer for Kunnskapsløftet samles et par 
ganger i året for drøfting av felles problemstil-
linger.

Voksne trenger tilrettelegging 

Voksne har andre behov enn ungdom og 
trenger fleksible opplæringsløp. Nye forskrifter 
til opplæringsloven med virkning fra 01.08.06 
inneholder overgangsordninger for voksne. Et-
ter initiativ fra voksenopplæringsgruppa, sendte 
kompetansegruppa tidligere på året en henven-
delse til Kunnskapsdepartementet om at Kunn-
skapsløftet og konsekvenser for voksne måtte 
avklares.  Voksenopplæringsgruppa var ellers i 
2006 opptatt av opplæring i sammenheng med 
NAV-reformen (Ny Arbeids- og Velferdsforvalt-
ning) og samarbeid med kommunene, voksnes 
rettigheter og realkompetansevurdering.

Kontaktutvalget sendte innspill til Arbeids- og 
inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepar-
tementet i forbindelse med Stortingsmelding nr 
9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering. 
I henvendelsen ble det pekt på at fylkeskom-
munal voksenopplæring må tas med som ett av 
de viktige elementene i den kompetanseheving 
som nevnes i NAV-sammenheng. Gode resulta-
ter i SAVIS-prosjektet i Hedmark og Oppland ble 
brukt som eksempel. SAVIS står for Samordning 
av virkemidler i sysselsettingspolitikken og inne-
bærer lokalt samarbeid mellom NAV og vgo.

ØKO-grupper  
opprettes også i sør-vest og nord

Arbeidet med kvalitetssikring av Kostra i opplæ-
ringssektoren (Kostra = Kommune-Stat-Regn-

skap) fortsatte i nettverksgruppe for Østlandet, 
og gruppa hadde ansvar for faglig innhold i en 
nasjonal økonomikonferanse. Etter denne eta-
blerte også de to andre opplæringsregionene 
egne nettverksgrupper etter mal fra Østlands-
samarbeidet. Alle tre opplæringsregioner og 
KS oppnevnte representanter til Fylkeskostra, 
gruppe for Kostra i opplæringssektoren med 
sekretariat hos Statistisk sentralbyrå.  Kunn-
skapsdepartementet bruker Kostratall som ut-
gangspunkt for tildeling av midler til vgo – også 
for de private skolene. Slik blir det viktig å bedre 
kvaliteten på Kostratallene.
  

Program for kompetanse og verdiskaping 

Programmet ble vedtatt i 2005 og bygger på 
fylkeskommunenes rolle som regional utvi-
klingsaktør og statlige strategier om innovasjon 
og entreprenørskap. Programmet skal identi-
fisere, samordne og forsterke tiltak som sikter 
mot økt kunnskap om nærings- og regionutvik-
ling og/eller nærings- og regionutvikling basert 
på avansert kunnskap. Arbeidet skal være et 
supplement til det den enkelte fylkeskommune 
gjør. Styringsgruppa er bredt sammensatt, med 
representant(er) fra fylkeskommunene, høgsko-
lesektor, Innovasjon Norge, SIVA og partene i 
arbeidslivet. 

Tre arbeidsgrupper var i gang i 2006. Gruppe 
1 arbeidet med videreutdanning for lærere i 
entreprenørskap. Vestfold fylkeskommune søkte 
på vegne av fellesskapet statlige midler til kom-
petansegivende kurs. Dette starter våren 2007 
og skal gjennomføres av høgskolene i Hedmark 
og Telemark. Gruppe 2 har laget beskrivelse av 
”Den norske modellen for entreprenørskap i 
utdanningen”. Beskrivelsen skal oversettes til 
engelsk og være et hjelpemiddel for kontakt 
med regioner i nye EU-land. Det vil bli arbeidet 
for å utvikle et pilotprosjekt i 2007. Gruppe 3 
arbeider med bedre samspill mellom næringsliv 
og utdanningsinstitusjoner og vil i 2007 anbe-
fale tiltak på relevante områder. Gruppa er opp-
tatt av å forsterke innsats på enkelte områder 
og å se sammenhenger, fra basiskunnskaper til 
innovasjon og nyskaping.
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Lederskap i europeiske organisasjoner  
gir god mulighet for påvirkning

Østlandssamarbeidets leder Arne Øren tok 22. 
september over som formann i BSSSC (Baltic 
Sea States Subregional Co-operation) for en 
periode på 2 år. Samtidig ble sekretariatet flyt-
tet fra Skåne til Østlandssamarbeidet. Etter en 
grundig behandling av saken, vedtok Østlands-
samarbeidet å påta seg ledervervet for perioden 
2006 – 2008. I sekretariatet er to nye medarbei-
dere på plass for å jobbe spesielt med BSSSC. I 
tillegg er den tidligere lederen av Schleswig-Hol-
steins representasjon i Brussel (Hansa-office) en-
gasjert som Brussel-antenne, med kontorplass i 
Osloregionens Europakontor. BSSSCs medlem-
skap i AER (Assembly of European Regions) gir 
også plass i byrået (styret) i AER. Handlingsplan 
for den norske formannskapsperioden ble fram-
lagt og godkjent i styret 10. november. 

I juni ble Gunn Marit Helgesen gjenvalgt som 
president i Nordsjøkommisjonen av CMPR 
(Conference of Peripheral and Maritime Re-
gions) for to nye år. Sekretariatet forblir med 
dette i Telemark fylkeskommune. Under CPMRs 
generalforsamling i oktober ble Helgesen også 
gjenvalgt som første visepresident i organisasjo-
nen. 

Med lederskap både i Østersjøen og Nord-
sjøen har vi en unik mulighet til å influere på 
regionalpolitikken i Europa og delta aktivt i alle 
temaområder som er av interesse for regionene 
i Nord-Europa. 

Maritim politikk har stått i fokus

EUs arbeid med og lansering av en grønnbok 
om maritim politikk har stått på dagsorden i de 
europeiske organisasjonene vi er tilsluttet og 
på hjemmebane i Norge. I januar gjennomførte 
Nordsjøkommisjonen og CPMR et seminar i 
Bergen, og i november gjennomførte de en 
høringskonferanse i Stavanger. Årskonferan-
sen i BSSSC i Kiel var i hovedsak dedikert til 
maritim politikk. CPMR leverte sluttrapporten 
for prosjektet Europe of the Seas til generalfor-
samlingen i Murcia i oktober. På norsk side har 
Utenriksdepartementet (UD) etablert en refe-
ransegruppe der også landsdelsorganisasjonene 
har deltatt. Østlandssamarbeidet ga i desember 
sitt innspill til UD med tanke på den norske 
høringsuttalelsen til grønnboka.

INTERNASJONALT SAMARBEID

AER har vedtatt ny organisasjonsstruktur

På generalforsamlingen i november vedtok AER 
en ny organisasjonsstruktur som bl.a. styrker 
byråets stilling i organisasjonen. Østlandssamar-
beidet har gjennom drøfting i kontaktutvalget 
og gjennom sitt styremedlem Siri Austeng gitt 
viktige innspill til omorganiseringsprosessen. 
Det har vært særlig viktig å få gjennomslag 
for fortsatt fokus på ungdomsmedvirkning og 
likestilling. Siri Austeng ble gjenvalgt som norsk 
styremedlem i AER under generalforsamlingen 
på Mallorca i november. 

Som et ledd i å profilere Østlandsfylkene mer 
aktivt som regionale aktører i Europa, besluttet 
kontaktutvalget i juni å påta seg å være vert-
skap for et byråmøte i AER. AER har takket ja til 
invitasjonen, og møtet vil bli holdt i mai 2007. 
Hedmark fylkeskommune vil være hovedvert-
skap. 

Fylkesordfører Siri Austeng orienterer om arbeidet i AER. 
Foto: Østlandssamarbeidet
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Samarbeid med nasjonale  
myndigheter viktig for fylkeskommunene

Med utgangspunkt i det aktive engasjementet 
som fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet 
har i europeiske organisasjoner, har det gjen-
nom året vært en nær kontakt med nasjonale 
myndigheter. I februar hadde Arne Øren og 
Gunn Marit Helgesen møte med statssekre-
tær Stubholt i UD. I mars deltok statssekretær 
Bartnes i Kommunal- og regionaldepartementet 
(KRD) på kontaktutvalgets møte for å drøfte 
Norges deltakelse i neste generasjon Interreg-
programmer (territorielt samarbeid). Den 8. 
mars gjennomførte arbeidsutvalget i Østlands-
samarbeidet møte med Stortingets Utenriks-
komité. På dette møtet deltok også de andre 
landsdelsorganisasjonene med sine politiske 
ledere. I oktober deltok statssekretær Stubholt 
på kontaktutvalgets møte og holdt en oriente-
ring om regjeringens Europamelding og andre 
viktige saker for Norge. Hun ga ellers ros til 
Østlandssamarbeidet for aktivt internasjonalt 
engasjement og måten man har grepet fatt i 
internasjonale spørsmål. I desember deltok Tom 
Tjomsland i UD på kontaktutvalgets møte for 
å drøfte den norske høringsuttalelsen til EUs 
grønnbok om maritim politikk. 

Det har vært gjennomført to møter i Europa-
politisk forum i 2006 – i Oslo 8. februar og i 
Trondheim 13. september. Fra Østlandssamar-
beidets side deltar Arne Øren og Gunn Marit 
Helgesen på disse møtene sammen med leder 
av internasjonal administrativ gruppe, Bjørn 
Reisz. Fra september har Oslo kommune fått 
en representant fra byrådet med i forumet. 
Sentrale tema i 2006 har vært EUs grønnbok 
om maritim politikk, regional statsstøtte og EUs 
territorielle samarbeid 2007- 2013, regjeringens 
Europamelding, EØS-mekanismene, Services of 
General Interest (SGI) samt EUs tjenestedirektiv.

Arbeidet med neste generasjon  
Interreg-program har pågått for fullt

Arbeidet med nye programmer har stått i fokus 
i 2006. Østlandssamarbeidet har deltatt aktivt 
i arbeidet med det nye Østersjøprogrammet 
gjennom programkomiteen og skrivegruppe for 
innhold. Arbeidet med Nordsjøprogrammet har 
også stått på dagsorden, sammen med det nye 
grenseregionale programmet for Øresund-Ska-
gerrak-Kattegat. Et grunnlagsnotat ble utarbei-
det i januar som innspill til fylkeskommunenes 
uttalelse til KRD om de nye programmene. Alle 

fylkeskommunene sendte inn sine uttalelser i 
februar. I august ble det gjennomført hørings-
møter for de nye programmene og over 100 
personer deltok på møtet for Østlandet. Det 
ble gjennomført tilsvarende møter i Vest-, Sør-, 
Midt- og Nord-Norge i løpet av siste halvdel av 
august. Østlandssamarbeidet deltok på turneen 
som nasjonalt kontaktpunkt for Østersjøpro-
grammet. 

Samarbeidet med Schleswig-Holstein

I mai ble det gjennomført et nytt kommisjons-
møte i samarbeidet mellom fylkeskommunene 
i Østlandssamarbeidet og delstaten Schleswig-
Holstein. På agendaen stod maritim politikk, 
bærekraftig energi og kultur. Et nytt handlings-
program ble godkjent. Oppfølging av dette ble 
gjennomgått og drøftet på et administrativt 
møte i november i Oslo. Det maritime cluste-
ret i Schleswig-Holstein gjennomførte et møte 
med Oslo maritime cluster i august. Planlegging 
av et felles seminar om bærekraftig energi er 
under vurdering med Buskerud som partner fra 
Østlandssamarbeidet. 

INTERNASJONALT SAMARBEID

Fylkesordfører Hildur Horn Øien overrekker gave til europa-
minister Ove Döring ved kommisjonsmøtet i Kiel  

Foto: Østlandssamarbeidet

Oppfølging av Østersjøstrategien

Det ble gjennomført et møte med den politiske 
ledelsen i Landsdelsutvalget for Nord-Norge og 
Nord-Trøndelag (LU) i tilknytning til kontakt-
utvalgets møte 3. mars. En sak om nærmere 
samarbeid mellom Østlandssamarbeidet og LU 
rettet mot Russland og Østersjøen ble be-
handlet i kontaktutvalget i juni. Den 23. mars 
gjennomførte Østlandssamarbeidet et seminar 
om Interreg-samarbeid i Murmansk, for vel 50 
representanter fra kommuner og Murmansk 
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Fra ungdomsseminaret på Hamar i mars. Foto: Eva Almhjell

fylkesadministrasjon. Videre oppfølging sees i 
sammenheng med den nye perioden for Inter-
reg og det nye naboskapsinstrumentet for sam-
arbeid med Russland (European Neighbourhood 
and Partnership Instrument – ENPI). 

I månedsskifte januar/februar var internasjonal 
administrativ gruppe på befaring til Kaunas 
i Litauen. Utgangspunktet var forslaget om 
felles bruk av Vestfolds informasjonskontor. 
Vestfold fylkeskommune har invitert de øvrige 
fylkeskommunene til samarbeid om kontoret. 
I slutten av september ble det gjennomført en 
studietur til Kaunas med politisk og administra-
tiv deltakelse fra Vestfold, Hedmark, Østfold og 
Buskerud. 

Nettverkssamarbeid  
og kompetanseutvikling

Den 13. februar ble internasjonalt fagpolitisk 
utvalg i Østlandssamarbeidet konstituert. Leder 
for utvalget er fylkesvaraordfører i Oppland, 
Aksel Hagen. Utvalget har gjennomført fire 
møter i 2006, og utgjør en møteplass for de 
politikerne som er aktive ute på internasjonale 
arenaer. Utvalget har arrangert to formøter i 
forkant av årskonferanser og generalforsamlin-
ger – ett i juni og ett i oktober. Internasjonalt 
fagpolitisk utvalg fungerer som referansegruppe 

for Østlandssamarbeidets to medlemmer i Euro-
papolitisk forum. 

To seminarer for ungdom, om internasjonalt 
samarbeid, er gjennomført i 2006 – ett på 
Hamar i mars og ett på Gardermoen i oktober. 
Seminarene er viktige som felles møteplass, og 
for forankring og drøfting av ungdomsarbeidet 
innenfor AER (Youth team) og BSSSC (Working 
Group Youth Policy). Begge seminarene hadde 
god oppslutning. Under seminaret på Garder-
moen ble det gjennomført en times fellesmøte 
mellom kontaktutvalget og ungdomsdelta-
kerne. Her fikk ungdommene presentere sine 
synspunkt for kontaktutvalgets medlemmer. 
Ungdommene opprettet et eget arbeidsutvalg 
for planlegging og oppfølging av samarbeidet 
innenfor rammen av Østlandssamarbeidet. 

I henhold til avtale om gjensidig rapportering 
og arbeidsdeling i Østlandssamarbeidet, er det 
gjennom året blitt distribuert informasjon og 
rapporter fra deltakelse på ulike arenaer. Poli-
tikere med sentrale verv i europeiske organisa-
sjoner har orientert i forbindelse med møter i 
kontaktutvalget og i internasjonalt fagpolitisk 
utvalg. Som i tidligere år er det i 2006 gitt reise-
støtte fra Østlandssamarbeidet til de fylkeskom-
munene som har deltakere med sentrale verv i 
BSSSC, AER, NSC og CPMR. 
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Kontaktutvalget er øverste  
organ innen Østlandssamarbeidet 

Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Øst-
landssamarbeidet fremme felles anbefalinger til 
politisk behandling i de åtte fylkeskommunene. 
Hver fylkeskommune er representert med tre 
medlemmer i kontaktutvalget: fylkesordfø-

KONTAKTUTVALGET LEDER ØSTLANDSSAMARBEIDET

Nytt arbeidsutvalg fra 2006

Kontaktutvalget vedtok i desembermøtet 2005 
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 gan-
gen. Det nye arbeidsutvalget hadde følgende 
medlemmer i 2006: 

Fylkesordfører Arne Øren (leder)

Byrådsleder Erling Lae (nestleder)

Fylkesordfører Audun Tron

Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen

Fylkesrådmann Harald K. Horne

Fylkesrådmann Matz Sandman

Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg

Fylkesrådmann Halvard Kausland

Internasjonalt fagpolitisk  
utvalg ble konstituert i februar 

Utvalget 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. Utvalget har i 
2006 hatt følgende medlemmer:

Fylkesvaraordfører Aksel Hagen (leder) 

Fylkesvaraordfører Siri Hov Eggen (nestleder) 

Fylkesvaraordfører Svein Kr. Waale

Byrådssekretær Øyvind Såtvedt 

Fylkesordfører Siri Austeng

Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen

Fylkesordfører Arne Øren

 

Kontaktutvalget hadde i 2006 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 Tove Lisbeth Vasvik Leif Olav Halse Halvard Kausland

Østfold Arne Øren Jon J. Gåsvatn Atle Haga

rer (byrådsleder i Oslo), opposisjonsleder og 
fylkesrådmann/-direktør (kommunaldirektør ved 
byrådsleders avdeling i Oslo). 

Kontaktutvalget har i 2006 vært ledet av fylkes-
ordfører Arne Øren fra Østfold, med byrådsle-
der Erling Lae fra Oslo som nestleder. 



12Å
rs

ra
p

p
o

rt
 2

0
0
6

Hovedoversikt

Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av Akershus og 
Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2004 og 2005 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2004 2005 2006
Driftsinntekter (overføringer) 5.316.840 4.257.812 4.746.671
Lønn, inkl trygd og pensjon 1.�6�.0�� 1.612.��� 2.0��.2��
Kjøp av varer og tjenester 2.10�.��� 1.6�6.11� 1.���.61�
Overføringer �2�.6�0 ���.�20 ���.���
Sum driftsutgifter 4.494.507 3.993.578 4.115.345
Netto driftsresultat 822.333 264.234 631.326
Budsjettmessig overføring fra 200� 22�.000
Avsetning til fond ���.�0� ���.2�� 6�1.�26*
Resultat 225.025 0 0

 
*  Derav 550.000 kr midler fra Utdanningsdirektoratet som skal brukes til konferanser i 2007 

Balanse ved utgangen av 2006 var på 3.127.622 kr, mens tilsvarende ved utgangen av 2005 var  
2.496.295 kr. Av midlene på balansen er 2.720.000 kr øremerket, til nevnte konferanser i samarbeid 
med Utdanningsdirektoratet og ekstra midler til ledelse og sekretariat i BSSSC.

Økonomisk oversikt etter formål

I tillegg til det ordinære driftsregnskapet, føres et driftsregnskap etter formål, for bedre å synliggjøre 
sammenheng mellom aktiviteter og regnskapet. Driftsregnskapet etter formål viser følgende tall for 
2006:

AKTIVITET/PROSJEKT Inntekter Utgifter Netto
Innbet. fra fylkeskommuner, avsetning fond �.�00.000,00  �1.�26,�� �.�1�.6��,�6
Sekretariatet 21.��0,0� 2.02�.���,�1 -2.00�.���,��
Utvalg, grupper og seminarer ���,�� ��.��6,�� -��.���,12
Informasjon 1�.���,0� 66.��0,2� -��.��2,20
Interreg-prosjekt Metropolitan Areas+ �0.6��,�� �.2�0,00 62.���,��
Kompetanseprosjekter ��0.000,00 ��0.000,00 0,00
Internasjonalt samarbeid 6�.���,�� ��2.��0,�� -�16.��2,6�
Samferdsel 16�.��1,�1 ���.���,60 -��1.00�,1�
Kompetanse og verdiskapning ��.�00,01 �2�.�6�,�� -26�.�6�,��
Interreg 1.6�1,60 11�.���,2� -11�.��1,6�
Sum 4.746.671,19 4.746.671,19 0,00

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

ØKONOMI
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REVISORBEKREFTELSE







AKERSHUS FYLKESKOMMUNE  
Postboks 1200 Sentrum, 
N-0107  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.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 

Postboks 1200 Sentrum, N-0107 OSLO,  Tel. + 47 22 05 50 80,  Fax + 47 22 05 50 44
E-mail: ostlandssamarbeidet@ostsam.no    
www.ostsam.no 

 

 


