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Investeringsnivået for veg og bane må fordobles

Dette var hovedbudskapet i den reviderte versjonen av Østlandspakka 2007, gjeldende for perioden 
2008 – 2020. De åtte fylkeskommunene holder fast ved Østlandspakka som et felles grunnlag for 
utviklingen innen samferdselssektoren. Hovedmålet med Østlandspakka er å få til en forsert samferd-
selsutbygging på Østlandet - for å bygge opp under en ønsket regional utvikling, oppnå reduksjon i 
trafikkulykker, redusere miljøulempene og bedre framkommeligheten for næringslivets transporter. 
Kontaktutvalget vedtok felles innspill til de statlige transportetatenes arbeid med Nasjonal transport-
plan 2010 – 2019 i juni 2007. I kontaktutvalgets innspill er det lagt særlig vekt på nødvendigheten 
av å øke investeringene til jernbaneformål.

Oppfølgingen av strategisk kollektivplan fortsetter

Felles ruteinformasjon for de åtte fylkene på Østlandet ble en realitet ved årsskiftet 2007/2008. På 
www.trafikanten.no er det nå mulig å søke reiseinformasjon for hele Østlandet, fra Drangedal i Tele-
mark til Otta i Gudbrandsdalen. Fokus for oppfølgingsarbeidet i 2007 var ellers knyttet til tiltak for å 
bedre framkommeligheten for ekspressbussene, og spesielt til Bussterminalen i Oslo, som er det helt 
sentrale knutepunkt for disse rutene.

Forskningsprosjektet ”Bortvalg og kompetanse” avsluttes

Et 5-årig prosjekt om bortvalg og kompetanse i vidergående opplæring ble avsluttet i 2007. Prosjek-
tet har fulgt nesten 10.000 elever i 7 fylker gjennom fem år. Sluttrapport fra prosjektet vil foreligge i 
mars 2008. Resultatene fra prosjektet har gitt viktige resultater til nytte både for fylkeskommunene 
og nasjonalt. 

Oppfølging av statlige satsingsområder – entreprenørskap og karriereveiledning

I mars 2007 ble et videreutdanningstilbud for lærere i entreprenørskap satt i gang, med økonomisk 
støtte fra Utdanningsdirektoratet. Ny søknad i 2007 om midler for 2008 ble også innvilget. I samar-
beid med Utdanningsdirektoratet ble det gjennomført fire konferanser i 2007: om frafall i videregå-
ende opplæring og om karriere-, yrkes og utdanningsveiledning.

Internasjonalt samarbeid med fokus på Europa 

Gjennom lederskap og sekretariat for organisasjonen BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-ope-
ration) og aktiv deltakelse i andre internasjonale organisasjoner har Østlandssamarbeidet synliggjort 
norske regioner og deltatt aktivt i påvirkningen av europeisk politikk. Telemark fylkeskommune har 
presidentskapet i Nordsjøkommisjonen og generalforsamlingen i 2007 ble holdt på Brunstad i Vest-
fold. Østlandssamarbeidet, med Hedmark som vertskap, var i 2007 arrangør av det første byråmøte i 
AER (Assembly of European Regions) som er holdt i Norge. 

Generelt har det vært arbeidet aktivt for å involvere ungdom i europapolitisk arbeid, bl a gjennom 
arrangement av egne ungdomssamlinger. Ungdomsnettverket i BSSSC har hatt et aktivt år og to 
ungdomsrepresentanter har nå plass som fullverdige medlemmer av styret. Likeledes har Østlandsfyl-
kene vært aktive i ungdomssatsingen i AER 

Ny giv i samarbeidet med Schleswig-Holstein

I slutten av september ble det gjennomført kommisjonsmøte mellom fylkeskommunene i Østlands-
samarbeidet og Schleswig-Holstein. Europaminister Uwe Döring gjennomførte i den forbindelse en 
rundtur med besøk på Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, Moss havn, Maritime Academy 
i Vestfold, Papirbredden i Drammen samt Oslo og møte med Oslo Maritime Cluster. Maritim politikk, 
energi og klima og kultur står på dagsorden i samarbeidet. De siste årene har samtidskunst hatt et 
ekstra fokus og flere utstillinger er gjennomført både i Schleswig-Holstein og på Østlandet.

HØYDEPUNKTER I 2007

http://www.trafikanten.no
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De åtte fylkeskommunene holder fast ved 
Østlandspakka som et felles grunnlag for utvik-
lingen innen samferdselssektoren. Hovedmålet 
med Østlandspakka er å få til en forsert sam-
ferdselsutbygging på Østlandet - for å bygge 
opp under en ønsket regional utvikling, oppnå 
reduksjon i trafikkulykker, redusere miljøulem-
pene og bedre framkommeligheten for næ-
ringslivets transporter. Østlandspakka bygger 
på vedtatt enighet om en balansert utvikling på 
Østlandet, gjennom utvikling av byer i fler-
kjernestruktur. 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 stor-
tingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 
2010 – 2019 ved årsskiftet 2008/2009. Arbei-
det med ny NTP er en videreføring av NTP 2006 
– 2015. Østlandssamarbeidet har arbeidet aktivt 
med innspill til den nye transportplanen. Kon-
taktutvalget vedtok i juni-møtet felles innspill 
fra fylkeskommunene til de statlige transporte-
tatenes arbeid med forslag til NTP 2010 – 2019. 
I uttalelsen understrekes behovet for å legge 
større vekt på kollektivtrafikken og spesielt ut-
bygging av jernbanen for å nå overordnede mål 
innen samferdsel og klimapolitikk.

SAMFERDSEL

Som et ledd i denne prosessen ble det også 
laget en ny og ajourført versjon av Østlandspak-
ka, for perioden 2008 – 2020. Dette dokumen-
tet, som ble sluttbehandlet av kontaktutvalget i 
oktober, er videresendt til nytt kontaktutvalg og 
nye fylkesting som et felles samferdselspolitisk 
grunnlag for fylkeskommunene på Østlandet. 
Hovedbudskapet i det reviderte dokumentet 
er at ”Investeringsnivået for veg og bane må 
fordobles”. 

Strategisk kollektivplan følges opp

Kollektivplanarbeidet i regi av Østlandssamar-
beidet har fokus på lengre reiser (over 40 km) 
- reiser som oftest krysser 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. Sam-
tidig er det viktig med en viss koordinering, ikke 
minst av hensyn til trafikken i Osloområdet, som 
utgjør navet i kollektivsystemet. Dokumentene 
i strategisk kollektivplan fungerer som et felles 
grunnlag innen Østlandssamarbeidet, og det 
synes også som eksterne samarbeidspartnere 
legger disse dokumentene til grunn. Rutetil-
budet med buss og tog utvikles positivt. Vi har 
klart å sette kunden i sentrum og medvirke til et 
bedre kollektivtilbud.

Ved årsskiftet 2007/2008 ble realiseringen av 
felles ruteinformasjon for de åtte fylkene på 
Østlandet fullført. På www.trafikanten.no er 
det nå mulig å søke reiseinformasjon for hele 
Østlandet, fra Drangedal i Telemark til Otta i 
Gudbrandsdalen. Den felles databasen Trafikan-
ten administrerer, ligger til grunn for ruteinfor-
masjonstjenesten i alle de åtte fylkene, og det 
er opp til det enkelte selskap å avgjøre hvor om-
fattende informasjon de vil gi til sine kunder. De 
fleste kollektivselskaper gir nå samme informa-
sjon som Trafikanten, slik at kundene der får full 
tilgang til reisplanleggeren for hele Østlandet. 

Ekspressbussene er en viktig del av det regio-
nale kollektivtilbudet på Østlandet. En egen 
utredning, som har sett buss og tog i sammen-
heng, og som har sett spesielt på forholdene i 
navet for kollektivsystemet, ble gitt en foreløpig 
behandling av kontaktutvalget i oktober 2006. 
Rapporten ble deretter sendt på høring til fyl-
keskommunene, samarbeidspartnere og andre 
aktører innen kollektivtransporten. Som et ledd 
i høringsprosessen ble det gjennomført et bredt 
høringsseminar i januar 2007. 
 

Oslo, november 2007

Felles samferdselspolitisk grunnlag
for fylkeskommunene på Østlandet

AKERSHUS
BUSKERUD
HEDMARK
OPPLAND

OSLO
TELEMARK
VESTFOLD
ØSTFOLD

ØSTLANDSPAKKA       
2008 - 2020
Investeringsnivået for veg og bane må dobles

http://www.trafikanten.no
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Kontaktutvalget sluttbehandlet rapporten om 
ekspressbussene i juni 2007, og understreket 
blant annet nødvendigheten av et sterkt en-
gasjement fra Statens vegvesen. Spesielt for 
framkommelighet til Bussterminalen i Oslo er 
samarbeidet mellom Statens vegvesen og Oslo 
kommune avgjørende for å finne gode løsninger.

En egen oppfølgingsgruppe for arbeidet med 
elektronisk billettering ble etablert i 2005, 
og denne gruppa fortsatte sitt arbeid i 2007. 
Gruppa består av representanter fra fylkeskom-
munene eller deres administrasjonsselskaper for 
kollektivtransport. I tillegg har gruppa 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 innførte i løpet av året et nytt system 
for elektronisk billettering. Vestviken Kollektiv-
trafikk har i løpet av året fullført innføringen av 
nye billettkort i Vestfold. NSB, Oslo Sporveier 
og Stor-Oslo Lokaltrafikk forbereder innføring 
av et felles billettsystem for Oslo og Akershus 
og NSBs togtilbud. Foruten teknisk samordning 
av billettsystemene forbereder gruppa også 
nødvendige avtaler, slik at når det nye billett-
systemet i Osloområdet tas i bruk, skal også 
elektroniske billetter fra omegnsfylkene kunne 
brukes der.

Samferdselsgruppa  
har hatt spesielt fokus på jernbane

Samferdselsgruppa har fra 2007 også hatt med 
representanter fra administrasjonsselskapene 
for kollektivtransport. Gruppa har hatt fokus 
på kollektivtransport og spesielt på jernbane. Å 
få til en utbygging av jernbanen i samsvar med 
Østlandspakka, en den fellesoppgave gruppa 
ser som viktigst å samle seg om. Hovedutfor-
dringen er å få til økt finansiering, slik at nød-
vendig utbygging kan skje i et raskere tempo. 
Deler av samferdselsgruppa deltok høsten 2007 
på en studietur til Sveits for å lære om de grep 
som der er gjort for å styrke jernbane og annen 
kollektivtrafikk, og dermed redusere økningen i 
biltrafikken.

Deltakere i paneldebatten om ekspressbussene:  
Fra venstre adm. direktør Christian Aubert - Transportbedif-
tenes landsforening, fylkesvaraordfører Marit Nyhuus – 
Hedmark fylkeskommune, byråd Peter N. Myhre – Oslo 
kommune, ordfører Thorvald Hillestad – Re kommune, 
stortingsrepresentant Bård Hoksrud, Telemark.
Foto: Jan Ivar Bøe, Akershus fylkeskommune

Representant fra KS og fylkesrådmann Matz Sandman blir 
orientert om hvordan Sveits tar grep for å styrke kollektiv-

trafikken. Foto: Østlandssamarbeidet

På Østlandet er samferdsel en stor kilde til 
utslipp av klimagasser. Samferdselsgruppa har 
fokus på denne utfordringen, blant annet ved 
å se på muligheter for mer samordnet bruk av 
biodrivstoff i kollektivtrafikken. Gruppa hadde 
i februar et eget seminar om alternative driv-
stoffer i kollektivtrafikken, og dette var også et 
spesialtema i kontaktutvalgets møte i juni.
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Innføring av Kunnskapsløftet  
var den store fellesnevneren   

Fylkesutdanningssjefene (eller tilsvarende) i 
landet deltar i felles forum for utdanningssje-
fene (FFU) og i ett av tre landsdelsforum. For 
Østlandet utgjør Østlandssamarbeidets kompe-
tansegruppe dette landsdelsforumet. Kompe-
tansegruppa har etablert egne undergrupper 
for ulike områder innen videregående opplæ-
ring (vgo).  

Koordinatorene for Kunnskapsløftet, som plan-
legger kompetanseheving for ledere, lærere og 
instruktører har en slik felles nettveksgruppe. 
Målsetting er utveksling av informasjon. I tillegg 
kan det samarbeides om opplæring i ”små 
fag” for lærere som skal undervise ut fra nye 
læreplaner i slike fag. I Kunnskapsløftet er det 
også fokus på bedre rådgivning for elevene. 
Nettverksgruppe i Østlandssamarbeidet for kar-
riereveiledning (yrkes- og utdanningsveiledning) 
gjennomførte i 2007 fire konferanser i samar-
beid med Utdanningsdirektoratet, som også 
finansierte konferansene. 

Nettverksgrupper arbeidet ellers i 2007 med 
henholdsvis voksenopplæring og kvalitetssikring 
av Kostratall (Økonomi – Kostra – Opplæring). 
Voksenopplæringsgruppa samhandlet om 
opplæring for fagkonsulenter i realkompetanse-
vurdering i henhold til nye læreplaner. Realkom-
petansevurdering gjør at voksne kan få kortere 
opplæringsløp i vgo. 

En ad hoc gruppe for spesialundervisning og 
tilrettelagt opplæring møttes for å planlegge 
felles temadag. Kompetansegruppa bestemte at 
fra 2008 opprettes en fast nettverksgruppe for 
området spesialundervisning – tilrettelagt opp-
læring. Felles temadag for fylkeskommunene 
ble gjennomført 01.02.08.

Fylkeskommunene har også pekt ut kontakt-
personer for nasjonalt fellesprosjekt - Nasjonal 
Digital Læringsarena. Alle fylkeskommuner 
unntatt Oslo deltar i felles utvikling av digitale 
læremidler, på bakgrunn av statlige prosjekt-
midler. Vestfold fylkeskommune har tatt redak-
sjonsansvar for digitale læremidler i norskfaget. 
Utfordringer i hver enkelt fylkeskommune var 
bl.a. innføring av gratis læremidler og PC-ord-
ning for elevene. 

Landsdelskonferanser i samarbeid  
med Utdanningsdirektoratet

Avslutningskonferanse for ”Satsing mot frafall 
i vgo” fant sted i Oslo i starten av 2007. Dette 
var et flerårig prosjekt der Utdanningsdirektora-
tet var ansvarlig nasjonalt, med tiltak gjennom-
ført av fylkeskommunene. Avslutningskonferan-
sen for Østlandet var vellykket og samlet 200 
deltakere. Foruten presentasjon fra forskerhold 
om frafall og bortvalg i vgo, presenterte fylkes-
kommunale medarbeidere eksempler på vellyk-
kede tiltak innen karriereveiledning, grunnkom-
petanse, tilpasset opplæring og samhandling 
med aktører utenfor skolene. 

Karriereveiledningsgruppa planla programmet 
både for denne konferansen og en etterfølgen-
de konferanserekke. Utdanningsdirektoratet ba 
landsdelene om å arrangere regionale konferan-
ser med overskriften ”Skolens karriereveiledning 
– utfordringer og utvikling i en ny tid”. Mellom 
april og oktober ble tre konferanser arrangert 
for Østlandet, i henholdsvis Oslo, Telemark og 
Hedmark. Målsettingen med konferansene var 
å styrke skolenes arbeid med karriereveiled-
ning gjennom deling av rådgivningstjenesten, 
forankring og organisering av veiledningen 
som hele skolens oppgave, og bruk av pro-
gramfag til valg og prosjekt til fordypning. Fra 
Statens side var konferansene en oppfølging av 
St.melding 16 (2006-2007) ”.... og ingen stod 
igjen .... Tidlig innsats for livslang læring”. I de-
batten i Stortinget ble veiledning nevnt i mange 
av innleggene.

OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING

Fra sluttkonferanse for “Satsing mot frafall i vgo”. 
F.v. Erla Jonsdottir (Vfk), Inger Granli (Ofk), t.h. Liv Marie 

Bakka (Bfk) i programkomitéen, sammen med Einar Wium 
(Øfk) som leder kompetansegruppa, og prosjektleder Lone 

Lønne Christiansen i Utdanningsdirektoratet. 
Foto: Østlandssamarbeidet
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Forsknigsprosjekter innen  
” Bortvalg og kompetanse” avsluttes

Forskningsinstitusjonen NIFU STEP har hvert år 
siden 2002 gjennomført prosjekter for fylkes-
kommunene om ”Bortvalg og kompetanse”. KS 
har støttet prosjektene økonomisk ut fra at det 
er viktig å få forskning på området. Hvor mange 
elever slutter underveis i vgo, hvem er de, og 
hvilke resultater oppnår elevene i løpet av de 
årene de har rett til vgo?  I alt 9.749 elever fra 
syv fylker følges i fem år. I siste studie vil det bli 
klarlagt hvor mange som har oppnådd studie-
kompetanse, yrkeskompetanse eller kompe-
tanse på lavere nivå. I rapport for 2007 skal det 
særlig ses på resultatene for lærlingene. Det 
ble også gjennomført en kvalitativ studie, med 
intervju av 30 lærlinger, om hvorfor de valgte 
å avslutte opplæringen. Tidligere rapporter har 
vist at det er fylkesvise forskjeller i resultatene, 
og en særskilt studie om rammevilkår i fylkene 
er gjennomført. Resultatene fra forskningen i 
2007 offentliggjøres samlet i mars 2008, ved en 
konferanse som Østlandssamarbeidet holder for 
utdanningspolitikere og andre. 

NIFU STEP ønsker å presentere resultater fra 
prosjektene også internasjonalt, i relevante tids-
skrifter. Utdanningsdirektoratet støtter denne 
forskningsformidlingen. Her i landet blir resulta-
tene brukt både i form av innlegg ved konferan-
ser, som sitater i ulike statlige dokumenter og 
ikke minst som grunnlag for tiltak i fylkeskom-
munene for å hindre bortvalg og bedre gjen-
nomføringen i vgo.    

ØKO-gruppa jobber videre med  
kvalitetssikring av Kostra-tall 

ØKO-gruppa har analysert data fra Kostra 
(regnskapstall som leveres til Staten) og spilt 
inn synspunkter til nasjonal Fylkeskostragruppe 
på vegne av fylkeskommunene. Siden Staten 
bruker tallene til budsjettfordeling både til 
fylkeskommunene og til private skoler, er det 
svært viktig med riktige tall. ØKO-gruppa har 
fått justert mandat for videre arbeid og skal 
særlig arbeide med kvalitetssikring av elevtall, 
sammenstillinger av Kostratall på fylkesnivå og 
skolenivå. 

Entreprenørskap i fokus innen  
”Kompetanse og verdiskaping”

I fellesprogrammet ”Kompetanse og verdiska-
ping” ble videreutdanning i entreprenørskap for 
35 lærere satt i gang i Drammen, med Høgsko-
len i Hedmark og Høgskolen i Telemark som 
studietilbydere. Vestfold fylkeskommune søkte 
og fikk tildelt støtte fra Utdanningsdirektoret til 
studiet 2007/2008 og til nytt tiltak i 2008/2009. 
En egen arbeidsgruppe følger opp dette tilbu-
det. 

Arbeidsgruppa som forberedte internasjonalt 
entreprenørskapsprosjekt, sluttet av med å få 
trykt hefte om ”Den norske modellen for entre-
prenørskap i utdanningen”. Dette var et felles 
arbeid mellom fylkeskommunene og UE (Ungt 
Entreprenørskap) og har fått god mottagelse. 
Arbeidet er fulgt opp med kontakt mellom 
Vestfold fylkeskommune og Kaunasregionen i 
Litauen - om et felles pilotprosjekt om ungdom 
og entreprenørskap. 

En tredje arbeidsgruppe jobbet med tema 
samspill næringsliv – utdanningsinstitusjoner 
og pekte på mulige tiltak. ”Kompetanse og 
verdiskaping” som eget program vil bli avsluttet 
i 2008.

Akershus Buskerud	 Hedmark	 Oppland		 Oslo	 Telemark	 	 Vestfold	 	 Østfold

ØKO-nettverksgruppa
(Økonomi – KOSTRA – Opplæring)

Analyse av KOSTRA-data innen opplæring
for sammenligning av fylkeskommunene i

Østlandssamarbeidet

Sluttrapport fra ØKO-nettverksgruppa 16.04.2007
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Synlighet og påvirkning gjennom lederskap 
i europeiske regionale organisasjoner  

Østlandssamarbeidet har i 2007 hatt formann-
skapet i BSSSC (Baltic Sea States Subregional 
Co-operation). Leder Arne Øren har arbeidet 
målbevisst for å styrke organisasjonen og skape 
en god plattform. I løpet av året har Øren be-
søkt alle landene rundt Østersjøen og hatt sam-
taler med regionale aktører om BSSSC. Medio 
september bidrog formannskapet til en vellyk-
ket årskonferanse i Turku, Finland, med fokus 
på bærekraftig energi og klimatrusselen. BSSSC 
har under vårt formannskap også fokusert mye 
på å få til et godt samarbeid mellom organisa-
sjonene i Østersjøen, og samarbeidsklimaet er 
blitt meget bra. 

BSSSC inngikk i februar 2007 en samarbeidsav-
tale med EUs regionkomité (CoR). Avtalen gir 
grunnlag for konkret samarbeid på flere områ-
der, og CoR vil eksempelvis være partner ved 
BSSSCs årskonferanse i 2008. BSSSC ble i 2007 
medlem av NDPHS (Northern Dimension Part-
nership in Health and Social Well-being), som er 
et parterskap med representasjon fra landene 
rundt Østersjøen og bl. a. EU, WHO og flere. 
En ad hoc arbeidsgruppe på maritim politikk er 
opprettet under ledelse av Schleswig-Holstein. 
Oslo og Telemark deltar i denne gruppa. I BSS-
SCs ungdomsnettverk har Vestfold og Oppland 
deltatt aktivt fra norsk side. I forbindelse med 
styremøte på Gardermoen i mai ble det fokusert 
på folkehelse og livskvalitet. Her presenterte 
Hedmark sitt arbeid ”Sukkerkrigen” (fokus på 
reduksjon av sukkerinntaket til barn og unge). 
Innenfor tema transport og infrastruktur har 
Akershus engasjert seg, og Buskerud har deltatt 
innen tema energi og klima. Årsmelding for det 
første året av vårt formannskap i BSSSC finnes 
på www.bsssc.com.

INTERNASJONALT SAMARBEID MED FOKUS PÅ EUROPA

Norge vertskap for Nordsjøkommisjonens 
generalforsamling

Telemark fylkeskommune har også i 2007 hatt 
presidentskapet i Nordsjøkommisjonen (NSC) 
og gjennomførte i juni en vellykket generalfor-
samling på Brunstad i samarbeid med Vestfold 
fylkeskommune. Fokus var på regionalpolitikk, 
og det nye Interreg IV programmet for Nord-
sjøen ble lansert. Mer enn 500 deltakere fra alle 
landene rundt Nordsjøen deltok på samlingen, 
der flott sommervær gav en fin ramme rundt 
arrangementet.  

Byråmøte i AER gav god profilering 

I mai gjennomførte Østlandssamarbeidet, med 
Hedmark som vertskap, for første gang et by-
råmøte i AER (Assembly of European Regions). 
Møtet ble holdt på Hamar med fylkesordfører 
Siri Austeng som vertinne. Et seminar om regi-
onreformene i de nordiske landene ble gjen-
nomført i forbindelse med møtet. Både møtene, 
seminaret og den kulturelle og sosiale rammen 
rundt arrangementet ble godt mottatt av de 
rundt 60 europeiske regionale delegatene. 

Den 2. februar ble det gjennomført et informa-
sjonsmøte for de norske AER medlemmene på 
Gardermoen. Her orienterte bl.a. generalsekre-
tær Klaus Klipp om den nye organiseringen og 
AERs strategier for årene framover. Under ge-
neralforsamlingen i Udine, Italia, i november ble 
Siri Austeng takket for sin innsats i AERs styre. 
Flere av de nye fylkespolitikerne på Østlandet 
deltok på årets generalforsamling, som hadde 
fokus på identitet og diversitet som byggestei-
ner i europeisk samarbeid.

Maritim politikk og klima/energi har stått 
høyt på dagsorden

Etter innspill til Utenriksdepartementets (UDs) 
høringsforslag til EUs grønnbok om maritim po-
litikk i desember 2006, har Østlandssamarbeidet 
i 2007 hatt ytterligere fokus på dette tema. 
Høringsuttalelsen til det norske innspillet ble 
gitt i mars. Videre har Østlandssamarbeidet og 
fylkeskommunene engasjert seg i dette temaet 
både gjennom CPMR (Conference of Peripheral 
and Maritime Regions), Nordsjøkommisjonen 
og BSSSC. Uttalelser er sendt inn til EU-kom-
misjonen i Brussel på vegne av de ulike organi-
sasjonene. Kontaktutvalget hadde energi som 
fordypningstema på sitt møte i juni. Gjennom 
BSSSC og NSC har vi bidradd med høringsutta-
lelse til EUs grønnbok om klima.  

Samarbeidsavtale mellom EUs regionkomité og BSSSC  
undertegnes av generasekretær Gerhard Stahl og BSSSCs 

leder Arne Øren. Foto: Tone Stenbek

http://www.bsssc.com
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Europapolitisk forum møttes i Porsgrunn

Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen i Telemark 
var sammen med fylkesordfører Arne Øren i 
Østfold Østlandssamarbeidets medlemmer i 
Europapolitisk forum i 2007. Dette er et forum 
for samarbeid mellom Regjeringen og lokale- 
og regionale myndigheter og forumet møtes to 
ganger pr. år under ledelse av statssekretær i 
UD og KRD. Telemark fylkeskommune var vert-
skap for marsmøtet i forumet. Det andre møtet 
ble gjennomført i Stavanger i november. Sen-
trale tema i forumet i 2007 var maritim politikk, 
energi, nye EU/EØS program for perioden fra 
2007, Nordområdene, mv.

Ungdomssatsing i fokus i 2007

Østlandssamarbeidet gjennomførte to ung-
domssamlinger med fokus på europeisk sam-
arbeid i 2007 – en i Fredrikstad i februar og en 
i Porsgrunn i november. Tema i Fredrikstad var 
trafficking, og resultatet fra gruppearbeidet ble 
samlet i en resolusjon. To av ungdommene pre-
senterte denne på BSSSCs seminar om traffick-
ing i Kaunas, Litauen, i mars. Her fikk ungdoms-
nettverket i BSSSC ansvar for å følge opp dette 
tema. Samlingen i Fredrikstad gav også innspill 
til programarbeidet for AERs sommerskole og 
BSSSCs årskonferanse innen bærekraftig energi 
og klima. 

I Porsgrunn arbeidet ungdommene med temaet 
bærekraftig utvikling. Denne samlingen var lagt 
opp som et felles AER ungdomsambassadørpro-
sjekt, og i fylkesvis gruppearbeid identifiserte 
ungdommene områder der de kunne forbedre 
miljøet – på skolen, hjemme, i nærmiljøet samt 
påvirke egne fylkespolitikere. En egen rapport 
foreligger. Det har vært god oppslutning om 
begge seminarene, og ungdommene har vist 
stor interesse og engasjement.
 
På et BSSSC-seminar om folkehelse på Gar-
dermoen i mai presenterte Vestfold prosjektet 
”Target Health” (fokus på skolehelsetjenesten 
i vg.skole). I august ble prosjektet lagt fram for 

AERs ungdomssommerskole i Devon i England. 
I alt 18 personer fra fem fylker på Østlandet, 
hvorav 11 ungdommer, deltok i Devon. Under 
BSSSCs årskonferanse i Turku var 5 ungdom-
mer fra Hedmark, Oppland og Østfold til stede. 
Østlandssamarbeidet bidro med 10.000 euro til 
gjennomføring av AERs ungdomssommerskole 
i Devon.
 
Ny representant i AERs ungdomsteam er Andre-
as Haga Raavand fra Østfold og i BSSSCs ung-
domsnettverk deltar Frederikke Tonner Christen-
sen fra Oppland. Etter flere år som leder i AERs 
ungdomskomite gikk fylkesvaraordfører Svein 
Kristian Waale, Vestfold av etter valget. Han ble 
takket for sin betydelige innsats i forbindelse 
med kontaktutvalgets møte i desember. 

 

Svein Kristian Waale takkes for innsatsen for ungdomsarbeid 
av Østlandssamarbeidets nesteleder, Gunn Marit Helgesen. 

Foto: Østlandssamarbeidet

Fylkeskommunene på Østlandet har deltatt aktivt ved 
årskonferanse og generalforsamlinger i internasjonale or-
ganisasjoner, her samlet ved BSSSCs årskonferanse i Turku. 
Foto: Tone Stenbek
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Ny giv i samarbeidet  
med Schleswig-Holstein 

I april gjennomførte internasjonal administrativ 
gruppe i Østlandssamarbeidet sammen med 
representanter fra kultur, utdanning og næring/
regional utvikling et besøk til Schleswig-Holstein 
for å stimulere til økt engasjement innenfor 
samarbeidsavtalen.
 
I slutten av september ble det gjennomført 
kommisjonsmøte mellom fylkeskommunene i 
Østlandssamarbeidet og Schleswig-Holstein. 
Europaminister Uwe Döring gjennomførte i den 
forbindelse en rundtur med besøk på Univer-
sitetet for miljø og biovitenskap på Ås, Moss 
havn, Maritime Academy i Vestfold, Papirbred-
den i Drammen samt Oslo og møte med Oslo 
Maritime Cluster. 

Maritim politikk, energi og klima og kultur står 
på dagsorden i samarbeidet. De siste årene 
har samtidskunst hatt et ekstra fokus. Etter at 

Østlandsutstillingen viste noe av sin 2005-utstil-
ling i Kiel, ble en del av ”Landesschau 2006” 
vist i Lørenskog, Akershus, våren 2007. Etter 
initiativ fra kunsthåndverkere i Schleswig-Hol-
stein ble en felles utstilling - Norsk-tysk dialog 
- åpnet i Kiel i forbindelse med lanseringen av 
Colorlines nye cruiseferge i september. Orga-
nisasjonen Norske Kunsthåndverkere valgte ut 
verk for visning i Kiel, med representasjon fra 
Oslo, Oppland, Akershus og Telemark. I novem-
ber ble samme utstilling åpnet i Oslo av Tysk-
lands ambassadør i Norge. Schleswig-Holstein 
inviterte i 2007 Østlandsutstillingen til å vise 
samtidskunst ved 50-årsjubiléet for De Nordiske 
filmdagene i Lübeck i oktober 2008. Kontakt-
utvalget sa i juni ja til deltakelse i en slik utstil-
ling, og en ad hoc kulturgruppe ble nedsatt for 
å forberede den. Egen rapport om aktiviteter 
og tiltak i samarbeidet med Schleswig-Holstein 
finnes på www.ostsam.no under internasjonalt 
samarbeid.

Østlandssamarbeidets representanter ved kommisjonsmøte med Schleswig-Holstein.  
Fra venstre: Arne Øren, Tove Lisbeth Vasvik, Audun Tron og Gunn Marit Helgesen. 

Foto: Østlandssamarbeidet

http://www.ostsam.no
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De nye Interreg IV programmene godkjent 

Gjennom hele 2007 har arbeidet med de nye 
territorielle programmene (Interreg IV) stått i 
fokus. Etter godkjenning i EU var de aller fleste 
i startgropa ved utgangen av året. Nordsjøpro-
grammet gjennomførte en søkerunde høsten 
2007 og to prosjekt ble godkjent – ett av disse 
med norsk prosjektleder (Rogaland) og med 
Telemark som partner. 

Østlandssamarbeidet fortsetter som nasjonalt 
kontaktpunkt for Østersjøprogrammet og har i 
den forbindelse deltatt i møter og konferanser 
for å orientere om det nye programmet samt 
om erfaringer med tidligere program. I mai 
gjennomførte Østersjøprogrammet en stor pre-
lanseringskonferanse i Hamburg med 450 delta-
kere. Ann Irene Sæternes fra Østlandssamarbei-
dets sekretariat var moderator for konferansen. 
Medio juni ble Nordsjøprogrammet lansert på 
Brunstad i Vestfold. Den 28. november gjen-
nomførte internasjonal adm. gruppe et mini-
seminar om de nye Interreg IV programmene i 
samarbeid med KRD i Tønsberg.  

God oppslutning om styremøtene i BSSSC – her fra møtet i Turku i september. 
Foto: Tone Stenbæk

Gjennomgang av det internasjonale arbeidet 

Internasjonalt fagpolitisk utvalg startet i januar 
opp en gjennomgang av det internasjonale ar-
beidet gjennom Østlandssamarbeidet som basis 
for videre arbeid etter valget i 2007. I mars ble 
det gjennomført et godt og konstruktivt evalu-
eringsseminar i Oslo med politisk og administra-
tiv deltakelse. Videre har det vært en prosess i 
fylkeskommunene samt drøftinger i fagpolitisk 
utvalg og i kontaktutvalget. Gjennomgangen 
gav gode tilbakemeldinger fra fylkeskommunen 
til arbeidet som er gjort i samarbeid innenfor 
rammen av Østlandssamarbeidet. Følgende 
hovedområder ble anbefalt for videre arbeid:
 
• Internasjonale arenaer – støtte til politiske 

deltakere – samordne – vise styrke
• Samarbeid med nasjonale myndigheter -  

Europapolitisk forum er viktig for dialog med 
nasjonale myndigheter (UD og KRD)

• Interreg B og C – koordinerende rolle
• Partnerskap og nettverk – utnytte kompe-

tanse – beste praksis - erfaringsutveksling
• Noen få (1-3) fellesprosjekt knyttet til områ-

der som fylkeskommunene/de nye regionene 
har kompetanse på.
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Kontaktutvalget er øverste organ innen Østlandssamarbeidet 

Gjennom vedtak i kontaktutvalget kan Østlandssamarbeidet fremme felles anbefalinger til politisk 
behandling i de åtte fylkeskommunene. Hver fylkeskommune er representert med tre medlemmer 
i kontaktutvalget: fylkesordfører (byrådsleder i Oslo), opposisjonsleder og fylkesrådmann/-direktør 
(kommunaldirektør ved byrådsleders avdeling i Oslo). 

Kontaktutvalget ble i 2007, fram til konstituering av nytt kontaktutvalg, ledet av fylkesordfører Arne 
Øren fra Østfold, med byrådsleder Erling Lae fra Oslo som nestleder.

Kontaktutvalget hadde følgende medlemmer frem til oktober 2007:

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

Arbeidsutvalget forbereder sakene til kontaktutvalget

Kontaktutvalget vedtok i 2005 å slå sammen rådmannsutvalget og arbeidsutvalget 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. Arbeidsutvalget hadde følgende medlemmer 
i 2007:

Fylkesordfører Arne Øren (leder)
Byrådsleder Erling Lae (nestleder)
Fylkesordfører Audun Tron
Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen

Fylkesrådmann Harald K. Horne
Fylkesrådmann Matz Sandman/ Linda Verde
Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg
Fylkesrådmann Halvard Kausland/ Mette Bjune

Eget fagpolitisk utvalg for internasjonalt arbeid

Utvalget er et samordnings- og diskusjonsforum for fylkeskommunenes styrerepresentanter i de 
internasjonale organisasjonene som til enhver tid er prioritert innen Østlandssamarbeidet. For tiden 
gjelder dette AER, BSSSC, CPMR og NSC (North Sea Commission). Fylkeskommunenes styremedlem-
mer i de internasjonale organisasjonene som er prioritert innen Østlandssamarbeidet, inngår automa-
tisk i internasjonalt fagpolitisk utvalg. Utvalget hadde i 2007 følgende medlemmer:

Fylkesvaraordfører Aksel Hagen (leder) Fylkesordfører Siri Austeng
Fylkesvaraordfører Siri Hov Eggen (nestleder) Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen
Fylkesvaraordfører Svein Kr. Waale Fylkesordfører Arne Øren
Byrådssekretær Øyvind Såtvedt

KONTAKTUTVALGET LEDER ØSTLANDSSAMARBEIDET
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Nytt kontaktutvalget konstituert i desember 2007 

Nytt kontaktutvalg møttes til konstituerende møte i Drammen 6. – 7. desember 2007. Fylkesordfører 
Roger Ryberg fra Buskerud ble valgt som leder, med fylkesordfører Gunn Marit Helgesen fra Tele-
mark som nestleder.

Det nye kontaktutvalget ble konstituert med følgende medlemmer:
 

Fylkes-
kommune

Fylkesordfører/rådsleder/
byrådsleder

Opposisjonsleder Fylkesrådmann/-direktør/
kommunaldirektør

Akershus Nils Aage Jegstad (H) Siri Hov Eggen (A) Harald K. Horne
Buskerud Roger Ryberg (A) Mette Lund Stake (H) Linda Verde*
Hedmark Siv Tørudbakken (A) Johnny Rune Hult (FrP) Hanne Varhaug Søberg
Oppland Audun Tron (A) Ivar Odnes (Sp) Bernt M. Tordhol
Oslo Erling Lae (H) Rune Gerhardsen (A) Nils Holm
Telemark Gunn Marit Helgesen (H) Jørund A. Ruud (A) Rolf-Helge Grønås
Vestfold Per-Eivind Johansen (H) Arve Høiberg (A) Mette Bjune
Østfold Ole Haabeth (A) Erlend Wiborg (FrP) Atle Haga

* Konstituert for Matz Sandman, som hadde permisjon på det tidspunkt 

Nytt arbeidsutvalg 

Arbeidsutvalget innstiller i saker til kontaktutvalget og kan ellers avgjøre saker etter fullmakt fra 
kontaktutvalget. Det nye arbeidsutvalget, valgt av kontaktutvalget i desember 2007, har følgende 
medlemmer:

Roger Ryberg ble valgt som ny leder i Østlandssamarbeidet 
og Gunn Marit Helgesen som ny nestleder.  

Foto: Østlandssamarbeidet

Fylkesordfører Roger Ryberg (leder)
Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen (nestleder)
Fylkesrådsleder Siv Tørudbakken
Fylkesordfører Nils Aage Jegstad
Fylkesrådmann Bernt M. Tordhol
Kommunaldirektør Nils Holm
Fylkesrådmann Mette Bjune
Fylkesrådmann Atle Haga

Internasjonalt fagpolitisk  
utvalg blir oppnevnt i 2008 

Dette utvalget skal være et samordnings- og 
diskusjonsforum for fylkeskommunenes sty-
rerepresentanter i de internasjonale organisa-
sjonene som til enhver tid er prioritert innen 
Østlandssamarbeidet. 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. De øvrige 
fylkeskommunene inviteres til å stille med ett 
medlem hver i utvalget.
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ØKONOMI

Hovedoversikt

Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av Akershus og 
Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2005 og 2006 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2005 2006 2007
Driftsinntekter (overføringer) 4.257.812 4.748.271 5.748.552
Lønn, inkl trygd og pensjon 1.�12.7�� 2.077.2�7 �.0��.2�2
Kjøp av varer og tjenester 1.���.2�� 1.���.�22 2.��2.��0
Overføringer 7��.720 ���.��� �0�.��7
Sum driftsutgifter 3.993.714 4.115.353 6.257.149
Netto driftsresultat 264.098 632.918 - 508.597
Avsetning til fond ���.0�� ��2.�1� 212.�00
Bruk av fond, overføring fra forrige år 22�.000 720.��7
Resultat 0 0 0

 
 

Avsetning til fond gjelder innbetalte midler i 2007 som skal brukes til prosjekter i 2008. Bruk av fond 
og overføringer fra forrige år gjelder innbetalte midler i 2006 til prosjekter i 2007 og bruk av fond for 
ekstra kostnader ved ledelse og sekretariat for BSSSC, jf vedtak i kontaktutvalget i sak 3/06.

Balanse ved utgangen av 2007 var på 2.619.025 kr, mens tilsvarende ved utgangen av 2006 var  
3.127.622 kr. Av midlene på balansen er inntil 2.211.403 kr øremerket, til prosjekter og til ekstra 
midler til ledelse og sekretariat av 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 
2007: 

AKTIVITET/PROSJEKT Inntekter Utgifter Netto
Innbetaling fra fylkeskommunene *�.�20.000,00 0,00 �.�20.000,00
Sekretariatet �.�11,�0 1.��1.���,�0 -1.��2.7��,�0
Utvalg, grupper og seminarer �.�72,�� 1�0.���,0� -1��.�20,10
Informasjon 17.�72,70 �0.2��,�0 -72.��0,�0
Interreg-prosjekt Metropolitan Areas+ 12�.�17,21 0,00 12�.�17,21
Kompetanseprosjekter **22.�1�,�0 ��7.0��,00 - ���.21�,10
BSSSC 22�.��2,�� ***2.20�.���,�� -1.�7�.7�2,��
Annet internasjonalt samarbeid 1��.��0,12 ****�22.1�1,�0 -�27.�01,��
Samferdsel ��.���,7� ���.���,�0 -�2�.�0�,�1
Kompetanse og verdiskapning ��.��7,�� 1�0.���,�� -1��.���,00
Interreg 127.�17,�� ��.1��,�2 �2.��7,��
Sum 5.748.551,95 6.257.148,75 -508.596,80

	 I	tillegg	kr	170.896,80	fra	bruk	av	fond	     
	 I	tillegg	kr	550.000,-	fra	fond,	innbetalt	av	Utdanningsdirektoratet	i	2006
	 I	tillegg	kr	115.300,-	avsatt	til	fond	-	midler	til	ungdomdprosjekt	mottatt	i	2007,	til	bruk	i	2008
	 I	tillegg	kr	97.000,-	avsatt	til	fond	-	midler	til	Østlandsutstillingen	i	Lübeck	2008

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. 

*
**

***
****
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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 70 70

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 
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