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ØSTLANDSSAMARBEIDET ER ET FRIVILLIG NETTVERKSSAMARBEID 

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlandet: 
Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.

Målet med samarbeidet er bedre ressursutnyttelse og større gjennomslagskraft
Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i Østlandssamarbeidet:

• felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer 
• utnytte stordriftsfordeler og jobbe mer rasjonelt gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider 

Østlandssamarbeidet kan ikke opptre på vegne av de deltakende fylkeskommuner, men utfører oppgaver 
fylkeskommunene er enige om å løse gjennom Østlandssamarbeidet. Dette kan være oppgaver både av 
politisk og administrativ karakter. Alle fylkeskommuner inviteres til å delta i oppgaver og aktiviteter i regi av 
Østlandssamarbeidet, men det er opp til den enkelte fylkeskommune å beslutte hvorvidt den ønsker å delta i de 
ulike prosjektene.

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: 
politisk leder (fylkesordfører, fylkesrådsleder eller byrådsleder), opposisjonsleder og øverste administrative leder 
(fylkesrådmann, fylkesdirektør eller kommunaldirektør).

Kontaktutvalget har i 2008 vært ledet av fylkesordfører Roger Ryberg fra Buskerud, med fylkesordfører Gunn 
Marit Helgesen fra Telemark som nestleder.

Kontaktutvalgets medlemmer i 2008:

FYLKES-

KOMMUNE

FYLKESORDFØRER/-RÅDSLEDER

BYRÅDSLEDER

OPPOSISJONSLEDER FYLKESRÅDMANN/-DIREKTØR/

KOMMUNALDIREKTØR

AKERSHUS NILS AAGE JEGSTAD (H) SIRI HOV EGGEN (A) HARALD K. HORNE

BUSKERUD ROGER RYDBERG (A) METTE LUND STAKE (H) MATZ SANDMAN

HEDMARK SIV TØRUDBAKKEN (A) JONNY 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

Arbeidsutvalget 
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 har i 2008 hatt følgende medlemmer:

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

Presentasjonen av Østlandssamarbeidet fortsetter på side 19

Forside
Foto:  Cmedia, Hedmark fylkeskommune, nye bilder.no
Layout:  IN’BY ved Helene Thorstensen
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Felles uttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2010 – 2019 

Hovedbudskapet var at Norge er havnet håpløst på etterskudd i utbygging og vedlikehold av in-
frastruktur når det gjelder veg og jernbane. Det er derfor nødvendig med en betydelig økning av 
bevilgningene til samferdsel på statsbudsjettet. Dessuten må vi få en mer effektiv gjennomføring av 
utbyggingsprosjektene. Østlandssamarbeidet utarbeidet i 2008 en rapport - ”Nasjonalt løft for jern-
bane og veg” - som belyser mulige modeller og handlingsrommet for større rammer og mer forutsig-
barhet for investeringer i jernbane og veg. 

 
Oppfølgingen av strategisk kollektivplan fortsetter

Arbeidet med oppfølging av strategisk kollektivplan for Østlandet fortsatte i 2008, med fokus bl.a.  
på framkommelighet for ekspressbussene, og spesielt til Bussterminalen i Oslo. En egen politisk 
arbeidsgruppe ble etablert for dette formål. Felles ruteinformasjon for de åtte fylkene på Østlandet 
ble en realitet i januar 2008. På www.trafikanten.no er det nå mulig å søke reiseinformasjon for hele 
Østlandet - eksempelvis fra Trysil i Østerdalen til Nissedal i Telemark.

Energi og klima er et nytt innsatsområde fra 2008 

Oppstart innen dette innsatsområdet var en felles konferanse for informasjons- og erfaringsutveks-
ling mellom fylkeskommunene. En administrativ kontaktgruppe har sett på mulige oppfølgingsopp-
gaver. Videre arbeid innen området vil bli avklart av et fagpolitisk utvalg som blir konstituert våren 
2009.

Forskningsprosjektet ”Bortvalg og kompetanse” er avsluttet

Sluttresultater fra fylkeskommunenes forskningsprosjekt i perioden 2002 - 2007, ”Bortvalg og kom-
petanse”, ble presentert ved Regjeringens kontaktkonferanse med fylkeskommunene i begynnelsen 
av mars. Forskingsprosjektet var også hovedtema på den første fagpolitiske konferansen om opplæ-
ring som ble holdt i regi av Østlandssamarbeidet i slutten av samme måned. Både prosjekteierne og 
øvrige fylkeskommuner i landet bruker nå resultatene aktivt innen videregående opplæring.

Videreutdanning i entreprenørskap for lærere

Første kull i felles videreutdanning i entreprenørskap for lærere ble avsluttet i 2008, med støtte fra 
Utdanningsdirektoratet. Høgskolen i Hedmark var faglig ansvarlig for opplegget.

Et aktivt år i de europeiske organisasjonene

2008 var et aktivt for Østlandssamarbeidets formannskap i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-
operation). Årskonferansen i Kaunas ble gjennomført med stor suksess. I februar ble en felles energi- 
og klimaplattform for organisasjonene i Østersjøen etablert. Det norske presidentskapet i Nordsjø-
kommisjonen fikk i juni fornyet tillit. Fylkesordfører Gunn Marit Helgesen, Telemark, ble gjenvalgt 
både som president i Nordsjøkommisjonen og som visepresident i CPMR (Conference of Peripheral 
and Maritime Region) for to nye år. Flere aktive og internasjonalt engasjerte ungdommer fra fylkes-
kommunene har gjennom året deltatt både i BSSSCs ungdomsnettverk og i ungdomsarbeidet i AER 
(Assembly of European Regions).

Samarbeid med nasjonale myndigheter i europapolitikken

Statssekretær Elisabeth Walaas i Utenriksdepartementet understreket betydningen av fylkeskom-
munenes aktive deltakelse på den europeiske arenaen, og at samarbeidet mellom stat og fylkeskom-
muner i det europapolitiske arbeidet er viktig, da hun deltok på inspirasjonskonferanse om europa-
politisk arbeid i regi av Østlandssamarbeidet. Det er fortsatt et nært samarbeid med Kommunal- og 
regionaldepartementet om deltakelsen i Interreg B- og C-programmene, og om rollen som nasjonalt 
kontaktpunkt for Østersjøprogrammet (Interreg IV B). 

HØYDEPUNKTER I 2008
 

http://www.trafikanten.no
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Østlandspakka er felles plattform

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. 

Felles uttalelse til  
Nasjonal transportplan 2010 – 2019

De statlige transportetatene framla sitt forslag 
til Nasjonal transportplan (NTP) 2010 – 2019 i 
januar 2008. Felles uttalelse fra Østlandssamar-
beidet ble vedtatt av kontaktutvalget i 7. mars.

     Kontaktutvalgets vedtak ved uttalelsen til     
     NTP 2010 – 2019 understreker at:

• Norge er havnet håpløst på etterskudd i 
utbygging og vedlikehold av infrastruktur 
når det gjelder veg og jernbane. 

• Det ikke er mulig å presentere et planfor-
slag som oppfyller de overordnede mål 
for transportsektoren, eller de nasjonale 
målsettinger for transportsektorens bidrag 
til reduksjon av utslipp av klimagasser, 
innenfor de rammer transportetatene er 
blitt pålagt å forholde seg til. 

• Transportetatenes planforslag er helt 
utilstrekkkelig til å oppfylle de felles mål 
fylkeskommunene på Østlandet er enige 
om, for å videreutvikle landsdelen som en 
konkurransedyktig region i Europa og sikre 
en balansert og bærekrafig utvikling innen 
regionen.

• Det er nødvendig med en betydelig økning 
av bevilgningene til samferdsel på stats-
budsjettet for å ta igjen etterslep av inves-
teringer og utvikle nødvendig infrastruktur 
for å oppfylle nasjonale og regionale mål. 

• Det ser ikke ut som man greier å løse pro-
blemene innenfor dagens system. Det er 
nødvendig å ta i bruk nye ordninger for fi-
nansiering – herunder prosjektfinansiering 
og OPS (offentlig – privat – samarbeid).

SAMFERDSEL 

Utredning om bedre og  
mer langsiktige finansieringsmodeller

I et forsøk på å gjøre noe ekstra i forhold til 
den uholdbare finansieringssituasjonen, tok 
kontaktutvalget initiativ til et utrednings- og 
påvirkningsarbeid for å finne nye løsninger for 
finansiering av investeringer i vital infrastruktur. 
Fylkesrådmannen i Buskerud er bedt om å lede 
utrednings- og påvirkningsarbeidet.

En rapport som belyser mulige modeller og 
handlingsrommet for større rammer og mer for-
utsigbarhet for investeringer i jernbane og veg 
ble presentert i kontaktutvalgets møte i septem-
ber. Rapporten ”Nasjonalt løft for jernbane og 
veg” dokumenterer behovet for langsiktighet 
og mer effektiv utbygging, og refererer faglig 
dokumentasjon for at norsk økonomi gir rom 
for en betydelig satsing. Rapporten identifiserer 
sju tiltak som alternativ til dagens system.

En engasjert Matz Sandman orienterer om rapporten 
Foto: Østlandssamarbeidet 

Eget bilag til Aftenposten

Medio januar 2009 ble Østlandsfylkene og 
deres innsats for bedre samferdsel presentert i 
et eget bilag til Aftenposten. Bilaget ga mulig-
het til å formidle fylkeskommunenes felles syn 
på samferdselspolitikken på Østlandet, og de 
tiltak som må iverksettes for å få til et skikkelig 
løft for samferdselssektoren, slik statsministeren 
varslet i sin tale til Arbeiderpartiets landsstyre-
møte høsten 2008.
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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. 
Dokumentene i strategisk kollektivplan fun-
gerer 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.

I januar 2008 ble felles ruteinformasjon for 
alle de åtte fylkene på Østlandet en realitet. 
På www.trafikanten.no er det nå mulig å søke 
reiseinformasjon for hele Østlandet, fra Trysil 
i Østerdalen til Nissedal i Telemark. Den felles 
databasen Trafikanten administrerer, ligger til 
grunn for ruteinformasjonstjenesten i alle de 
åtte fylkene, og det er opp til det enkelte sel-
skap å avgjøre hvor omfattende informasjon de 
vil gi til sine kunder. 

Ekspressbussene er en viktig del av det regiona-
le kollektivtilbudet på Østlandet. Som oppføl-
ging av tidligere utredningsarbeid om ekspress-
bussene, ble en politisk arbeidsgruppe etablert 
i 2008. Gruppa, som har to representanter fra 

Oslo kommune og tre fra de øvrige fylkeskom-
munene på Østlandet, har spesielt fokus på 
bussterminalen i Oslo og adkomsten til denne. 

En egen oppfølgingsgruppe for arbeidet med 
elektronisk billettering ble etablert i 2005, 
og denne gruppa fortsatte sitt arbeid i 2008. 
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. Foruten teknisk 
samordning av billettsystemene forbereder 
gruppa også nødvendige avtaler, slik at når det 
nye elektroniske billettsystemet i Oslo-området  
tas i bruk, skal også elektroniske billetter fra 
omegnsfylkene kunne brukes der og omvendt.

Samferdselsgruppa  
har hatt spesielt fokus på jernbane

Samferdselsgruppa, som ledes av Arild Bøhn 
fra Oppland fylkeskommune, har fra 2007 også 
hatt med representanter fra administrasjons-
selskapene 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 fellesopp-
gave gruppa ser som viktigst å samle seg om. 
Hovedutfordringen er økt finansiering, slik at 
nødvendig utbygging kan skje i et raskere tempo. 

På Østlandet er samferdsel den største kilden 
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 vil 
samarbeide tett med den administrative kon-
taktgruppa for energi og klima og aktuelle tiltak 
for å redusere utslippene.

Sentrale samarbeidspartnere - fra venstre Tormod Hermansen, Petter Haas Brubak, Kenneth Sandmo, Torstein Rudihagen og 
Borghild Tenden - ble invitert til å diskutere mer langsiktige finasieringsmodeller 

under ledelse av kontaktuvalgets leder, Roger Rydberg (øverst)
Foto: Østlandssamarbeidet 

http://www.trafikanten.no


�

Å
rsra

p
p

o
rt 2

0
0

8

Nytt samarbeidsområde fra og med 2008

Kontaktutvalget behandlet spørsmålet om 
felles engasjement innen energi og klima i 
desembermøtet i 2007. Utvalget bad om at 
sekretariatet i samarbeid med kontaktpersoner 
i fylkeskommunene skulle legge fram forslag til 
innen hvilke områder felles arbeid kan sup-
plere og effektivisere arbeid som fylkeskommu-
nene utfører hver for seg eller gjennom andre 
samarbeidsfora. I tillegg bad kontaktutvalget 
om å få seg forelagt forslag til en konferanse i 
Østlandssamarbeidets regi for informasjons- og 
erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene.

Konferanse”Klima og energi – Vegvalg for Øst-
landet” ble holdt i Oslo 21. mai, med god delta-
kelse fra politikere samt fagfolk fra fylkeskom-
muner og samarbeidspartnere som kommuner, 
KS, fylkesmann, Vegvesen og Jernbaneverket. 
Innlederne understreket at det er formidable 
utfordringer, men også muligheter til å ”snu 
skuta”. Utslipp av klimagass må reduseres, og 
energibruken må effektiviseres og endres. Kom-
petanse og holdninger vil være avgjørende for 
hva som blir gjort. 

En sikker energiforsyning er en forutsetning 
for et moderne samfunn. Samtidig er det nær 
sammenheng mellom energibruk og utslipp 
av klimagasser. Energiøkonomisering og større 
produksjon av fornybar energi blir avgjørende 
for å sikre framtidig energiforsyning og samtidig 
redusere utslippene av klimagasser. Kommuner 
og fylkeskommuner er viktige aktører i forhold 
til løsninger innen oppvarming av egne bygg og 
transport.

Noen fylkeskommuner har arbeidet lenge med 
energi og klima, mens andre er i en tidlig fase. 
Fylkene har også ulik geografi, befolknings- og 
næringsstruktur, slik at aktuelle tiltak kan vari-
ere noe fra fylke til fylke. 

Politisk lederskap og engasjement anses viktig 
for å komme fram til hvilke tiltak som kan og 
bør fokuseres, og det ble derfor foreslått å opp-
rette et fagpolitisk utvalg for dette arbeidsom-
rådet. Mer systematisk utveksling av erfaringer 
innen arbeidsområdet vil være rasjonelt. Andre 
oppgaver å løse i fellesskap (alle eller et flertall 
av fylkeskommunene) kan være:

• felles kompetanseoppbygging -  
om alternativ energi og om klimautslipp

• incentivordninger for reduserte utslipp
• mer klimavennlig transport 
• tilpasninger til klimaendringene

ENERGI OG KLIMA 

Fylkesvaraordfører Inge Solli, (øverst) var en av innlederne på 
konferansen, som samlet full sal med engasjerte deltagere 

Foto: Østlandssamarbeidet 
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OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING 

Fagpolitisk konferanse arrangert

Sist i mars arrangerte Østlandssamarbeidet en 
godt besøkt konferansedag for politikere fra 
fylkesommunene. NIFU STEP presenterte siste 
rapport fra de femårige forskningsprosjektene 
”Bortvalg og kompetanse”. Fylkeskommunene 
bidro med eksempler på oppfølging av fors-
kningsresultatene, med tiltak mot bortvalg / 
frafall i videregående opplæring (vgo). KS har 
bevilget forskningsmidler for alle fem årene 
og trykte i 2008 opp et hefte med omtale av 
prosjektet. Heftet ble delt ut ved årets nasjo-
nale opplæringskonferanse for videregånde 
opplæring. Prosjektene har gitt svært nyttig 
kunnskap både for skoleeiere og departement, 
og ved Regjeringens kontaktkonferanse med 
fylkeskommunene våren 2008 holdt prosjektle-
der Eifred Markussen, NIFU STEP, foredrag om 
forskningsresultater om bortvalg og gjennomfø-
ring i videregående opplæring i østlandsfylkene 
(sju fylker). 

Presentasjon av  
aktuelle tema for kontaktutvalget

Andre sentrale tema som er presentert for 
kontaktutvalget er ny NOU om fagopplæring 
(Karlsen-utvalget) og Nasjonal Digital Læringsa-
rena (NDLA). NDLA er et fellesprosjekt, for alle 
fylkeskommuner unntatt Oslo, for å skaffe fritt 
tilgjengelige digitale læremidler for elever i vgo. 
I prosjektet både kjøpes det og utvikles egne 
læremidler, gjennom fagredaksjoner plassert i 
fylkeskommunene. Satsingen har sammenheng 
både med økte krav til digitale ferdigheter hos 
elevene, til krav om tilpasset opplæring og til 
endring i opplæringsloven slik at fylkeskom-
munene får ansvar for å holde elevene med 
læremidler. 

Programmet  
”Kompetanse og verdiskaping” avsluttet

Programmet ”Kompetanse og verdiskaping” ble 
avsluttet formelt i 2008, og ansvar videre ble 
overført til kompetansegruppa. Programmet ble 
satt i gang i 2005 med utgangspunkt i Regjerin-
gens innovasjonsmelding og strategi for entre-
prenørskap i opplæringen. Programmet hadde 
en bredt sammensatt styringsgruppe og flere 
arbeidsgrupper. Fokus ble etterhvert rettet mot 
entreprenørskap og ungdom. Som bakgrunn 
for internasjonalt engasjement ble heftet ”Den 
norske modellen for entreprenørskap i utdan-
ningen” utarbeidd. Dette brukes til utvikling av 
et pilotprosjekt der Vestfold fylkeskommune, 
Nøtterøy videregående skole samt Ungt Entre-
prenørskap (UE) og tilsvarende regionnivå, skole 
og UE-organisasjon i Kaunas, Litauen, deltar.  

Kontaktutvalget vedtok etter anbefaling fra 
programmets styringsgruppe å sende en hen-
vendelse til Staten om å ta entreprenørskap inn 
i lærerutdanningen og om at at flere høgskoler 
på Østlandet bør tilby videreutdanning i entre-
prenørskap for lærere og for faglige veiledere 
i næringslivet. Tidligere på året, i juni, vedtok 
Kontaktutvalget å sende en henvendelse til 
Kunnskapsdepartementet om at gratisprinsippet 
ikke må tolkes slik at det hindrer aktiviteter som 
kan være pedagogisk verdifulle og motiverende 
for elevene.

Billedtekst
 Foto: 

Fire forskere fra NIFU STEP (øverst) presenterte resultater fra 
”Bortvalg og kompetanse”
Foto: Åsmund Kilde 

Aktivt samarbeid mellom fagopplæringssjef Lars Juterud 
(Oslo) og rådgiver Kristin Granne (Akershus) ved presenta-
sjon av Karlsen-utvalgets innstilling
Foto: Østlandssamarbeidet 
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Videreutdanning i  
entreprenørskap for lærere

Første kull i videreutdanning i entreprenørskap 
for lærere ble ferdig våren 2008. Høgskolen i 
Hedmark, avdeling Rena hadde faglig ansvar 
og kurset var lokalisert til Drammen. Nytt kull, 
for 2008-2009, med deltakere fra fem fylker, 
startet høsten 2008. Vestfold samordner studie-
tilbudet på vegne av fylkeskommunene.  

Kompetansegruppa  
har en rekke undergrupper

Fylkesopplæringssjefene (eller tilsvarende stil-
ling) møtes regelmessig på landsdelsnivå, i 
kompetansegruppa, og nasjonalt, i Forum for 
fylkesutdanningssjefer. Kompetansegruppa har 
flere undergrupper på Østlandsnivå. I 2008 ble 
det opprettet ny gruppe for spesialundervisning 
og for fag- og yrkesopplæring. Gruppa for spe-
sialundervisning skal ha fokus på skoleeierper-
spektivet og startet sin virksomhet med tema-
dag om nasjonalt tilsyn. Gruppa har laget felles 
rutiner for å gi barn og unge i institusjoner 
opplæringstilbud raskest mulig, og Østlands-
samarbeidet sendte brev til Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet om samarbeid om slike 
rutiner. Gruppa for fag- og yrkesopplæring 
startet i juni og prioriterte arbeid med prøve-

nemnder, dokumentasjon og kvalitetsutvikling. I 
november lykkes det gruppa å få en orientering 
av leder av Karlsen-utvalget som nettopp hadde 
levert NOU 2008:18 Fagopplæring for framtida. 
Ved årsskiftet var dette en viktig høringssak for 
alle fylkeskommunene.

Voksenopplæringsgruppa var bl.a opptatt av 
endringer pga Kunnskapsløftet, praktisering av 
realkompetansevurdering, læretid og godskri-
vingsregler, minoritetsspråklige og karrierevei-
ledning for voksne. ØKO (Økonomi – Kostra 
– Opplæring) er faggruppe for kompetanse-
gruppa og også referansegruppe for statlig 
Fylkeskostra-gruppe. ØKO-gruppa fulgte særlig 
opp arbeid i Kostra-systemet med kvalitetsindi-
katorer, friskolesatser og med å få gjennomslag 
for rapportering på skolenivå. Kompetansegrup-
pa kjøpte fri en medarbeider i 50 % stilling og 
Østlandssamarbeidet var svært aktiv i Fylkes-
kostra-gruppa i 2008.  

Fellesnevner for alle undergruppene innen opp-
læring er arbeid med kvalitet og dokumenta-
sjon. To grupper ble lagt ned i 2008: karrierevei-
ledningsgruppe (yrkes- og utdanningsveiledning 
i skolen) og gruppe oppretta for koordinatorer 
i Kompetanseløftet (etter-/videreutdanning for 
ansatte i videregående opplæring).
 

Avsluttende møte i styringsgruppa for ”Kompetanse og verdiskapning” 
Foto: Østlandssamarbeidet 
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Stor interesse for å bli ny president i AER 
(Assembly of European Regions)

Fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth, er nytt 
norsk byråmedlem i AER og han følger nå 
sammen med fylkesvaraordfører Inge Solli i 
Akershus (varamedlem) opp vårt arbeid inn mot 
AER. Det ble gjennomført to byråmøter i 2008 
– ett i Wroclaw, Polen, og ett i Paris. I forbindel-
se med valg av ny president i november var det 
for første gang tre kandidater som kjempet om 
vervet. Ny president for perioden 2008 – 2010 
er Michèle Sabban fra regionen Ile de France. 
28. – 29. februar gjennomførte komité 1 sitt 
møte på Lillehammer sammen med et seminar 
om ”Second homes”. AER har hatt stort fokus 
på nærhetsprinsippet i 2008 og kjørt en stor 
kampanje for å få ordet subsidiaritet inn i of-
fisielle ordbøker over hele Europa. 
 

Et aktivt år med formannskap i BSSSC  
(Baltic Sea States Subregional Co-operation)

2008 var et aktivt år for Østlandssamarbeidets 
formannskap i BSSSC (Baltic Sea States Sub-
regional Co-operation). I starten av februar ble 
det på BSSSCs initiativ etablert en felles platt-
form for klima og energi for flere av organisa-
sjonene i Østersjøen (Joint Platform for Energy 
and Climate). BSSSC tok ansvar for å koordinere 
arbeidet i 2008 og ni ulike Østersjøorganisasjo-
ner er nå en del av plattformen.  

Det ble jobbet aktivt for å sikre BSSSCs fram-
tid, og i juni var det klart at Hamburg tar over 
ansvaret for ledelse og sekretariat for perio-
den 2009-2010 og at Vest-Pommern tar over 
deretter for 2010 – 2012. En ”troika”, der også 
Østlandssamarbeidet inngår som utgående 
formannskap, er opprettet for å få til gode 
overganger. Vertskap for årskonferansen i 2009 
ble fastlagt til Region Sjælland i Danmark og 
grunnlag ble lagt for få på plass konferansen 
for 2010 i Tallinn, Estland. 

BSSSCs årskonferanse i Kaunas, Litauen, i sep-
tember 2008 ble en stor suksess. Mer enn 400 
deltakere bidro til en av BSSSCs beste årskon-
feranser, der EUs Østersjøstrategi stod i fokus. 
Konferansen ble gjennomført i nært samarbeid 
med EU kommisjonens generaldirektorat for 
regionalpolitikk og EUs regionkomité. Øster-
sjø-programmet (Interreg IV B) var også denne 
gangen en av samarbeidspartnerne. 

BSSSCs ungdomsnettverk har hatt et aktivt år i 
2008 der ungdom fra Østlandsfylkene har med-
virket positivt. Årets første samling ble avholdt 
i Oslo i januar. Her bidro bl.a. ungdommene 
med innspill til planlegging av årskonferansen i 
Kaunas. Ungdomsnettverket gjennomførte også 
samlinger i Cecis i Latvia og i Kaunas tilknyttet 
årskonferansen. 

Politiske innspill på viktige områder ble behand-
let og oversendt til nasjonale myndigheter og 
EU innenfor klima (EUs grønnbok om klimafor-
andringene), EUs framtidige regionalpolitikk og 
ikke minst innspill til arbeidet med EUs Østersjø-
strategi. Her koordinerte BSSSC et felles innspill 
på vegne av seks organisasjoner. I tillegg gikk 
BSSSC inn med verbal støtte til fem prosjekter 
som søkte om midler i Østersjøprogrammets 
første søkerunde. Tre av disse ble godkjent, og 
vil bli fulgt videre fra BSSSCs side. 

I samarbeid med det norske utenriksdeparte-
mentet gjennomførte BSSSCs sekretariat en 
spørreundersøkelse blant regionale aktører 
rundt Østersjøen i forbindelse med den Nord-
lige dimensjon. Målet var å kartlegge graden av 
regionalt samarbeid over grensene i regionen 
som omfattes av den Nordlige dimensjon (ND), 
som bakgrunn for å sikre en regional dimensjon 
innenfor ND. BSSSC samarbeidet i dette nært 
med EUs regionkomité og i dialog med EUs 
generaldirektorat for utenrikspolitiske relasjoner 
(DG Relex). Årsmelding for BSSSC 2008 er til-
gjengelig på www.bsssc.com for mer informasjon. 

EUROPAPOLITISK SAMARBEID

Tidligere leder av BSSSC, Arne Øren, overrekker symbolsk 
knute til ny leder, statssekretær Carsten-Ludwig Lüdeman 
fra Hamburg
Foto: Tone Stenbek 

http://www.bsssc.com
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Gunn Marit Helgesen ble gjenvalgt i  
sentrale verv i Nordsjøkommisjonen og CPMR

Fylkesordfører i Telemark, Gunn Marit Helgesen, 
ble gjenvalgt for to nye år som president i Nord-
sjøkommisjonen under årets generalforsamling 
som fant sted i Herning, Danmark. Samtidig ble 
Andreas Lervik fra Østfold takket av som leder 
for gruppa for bærekraftig utvikling. General-
forsamlingen ble gjennomført sammen med 
Østersjøkommisjonen og hadde en bærekraf-
tig framtid som tema. Nordsjøkommisjonen 
fokuserte i 2008 på temaene energi og klima, 
maritim politikk (EUs blåbok), kunnskap og 
innovasjon (EUs Lisboastrategi) og regionalpoli-
tikk og territoriell samhørighet.   

Gunn Marit Helgesen ble også gjenvalgt som 
første visepresident i CPMR under general-
forsamlingen i Bayonne. Sekretariatet i CPMR 
deltok på Østlandssamarbeidets inspirasjons-
konferanse i Oslo 7. mars og orienterte om 
lobbyarbeidet overfor EU i saker av betyd-
ning for regionene i Europa. I 2008 har CPMR 
gjennomført en intern evalueringsprosess av 
organisasjonens arbeid, og under generalfor-
samlingen i Nordsjøkommisjonen i juni deltok 
flere av fylkeskommunene på et politisk seminar 
i den forbindelse. 

Samarbeidet med Schleswig-Holstein er  
viktig for arbeidet i Østersjøen og Nordsjøen

Kultur er fortsatt veldig sentralt i samarbeidet 
med delstaten Schleswig-Holstein. Den 29. 
oktober åpnet Østlandsutstillingen i St. Annen 
Museet i Lübeck. Dette er andre gang Østlands-
utstillingen vises i Schleswig-Holstein. I 2008 var 
utstillingen et element knyttet til de femtiende 
nordiske filmdagene i Lübeck, og de fleste fyl-
keskommunene var representert under åpnin-
gen. Samarbeidet med Schleswig-Holstein har 
også vært viktig i forbindelse med formannskap 
i BSSSC. Årets kommisjonsmøte ble gjennom-
ført i Lübeck i kant med de nordiske filmda-
gene. Det ble lagt stor vekt på aktuelle prosjekt 
for å styrke samarbeidet framover. Politikere fra 
Østlandssamarbeidet ble bl.a. invitert til å delta 
på politisk forum i Lübeck i juni 2009, som er 
en del av forberedelsene til etableringen av 
fastlandsforbindelsen over Fehmer Belt.  

Østlandssamarbeidets leder, Roger Rydberg, flankert av Schles-
wig-Holsteins delegasjonsleder Stefan Musiolik (til venstre) og 

Norges generalkonsul i Hamburg, Morten Paulsen          
Foto: Østlandssamarbeidet

Stor oppslutning om styremøtene i BSSSC,  
her fra møtet i Kaunas i september

Foto: Tone Stenbek
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Interreg IV B programmene godt i gang

Østersjøprogrammet 2007–2013 startet opp 
i 2008. Felles overvåkings- og styringskomite 
ble konstituert i Rostock i februar og første 
søkerunde er gjennomført. Hele 110 søknader 
ble mottatt - hvorav 24 ble godkjent – åtte med 
norske partnere. I slutten av november gjen-
nomførte programmet en stor konferanse i 
Tallinn, Estland, med vel 500 deltakere. Her ble 
gode erfaringer og resultat fra forrige program-
periode presentert og ny søkerunde lansert. 
Connect Baltic Sea region, med Oslo Teknopol 
som prosjektleder, var ett av eksemplene på 
konferansen. Nordsjøprogrammet gjennom-
førte to søkerunder i 2008 og til sammen er 
nå 28 prosjekt godkjent - 22 av disse har norsk 
prosjektledelse/-partnere. Nordsjøprogrammet 
gjennomførte to tematiske seminar i 2008 – ett 
om bærekraftige og konkurransedyktige lokal-
samfunn i Hamburg i januar og ett om energi i 
Aberdeen i september. 

Østlandssamarbeidet gjennomførte to møter for 
fylkeskommunene der ulike initiativ og prosjekt-
ideer ble luftet og drøftet. I tillegg deltok vi i 
arbeidet med søknad for TransBaltic prosjektet 
under Østersjøprogrammet, samt med veiled-
ning og informasjon overfor aktuelle søkere til 
Østersjøprogrammet.  

EØS-finansieringsordningenes  
første periode ble evaluert

Våren 2008 gjennomførte Utenriksdepartemen-
tet (UD) en gjennomgang/evaluering av første 
runde med EØS-finansieringsordningene. I juni 
ble det avholdt et evalueringsmøte mellom 
fylkeskommunene og UD, der gode og dårlige 
erfaringer ble overbrakt. Skriftlig input ble i til-
legg innsendt som en del av prosessen. Pga. at 
utlysningen av fondene for regional utvikling/-
samarbeid i de baltiske landene har tatt lang 
tid, har mange av fylkeskommunene fortsatt 
ikke egne erfaringer fra implementering av 
ordningen. 

Samarbeid med nasjonale  
myndigheter i europapolitikken 

Østlandssamarbeidet deltok våren 2008 i en 
arbeidsgruppe sammen med representanter fra 
UD, KRD og KS for å se på tiltak for å bedre 
samhandlingen mellom forvaltningsnivåene i 
EØS-arbeidet. Ett av forslagene i rapporten om 

dette går ut på at det skal etableres et EFTA 
regionforum som skal jobbe opp mot EUs regi-
onkomité. Rapporten konkluderer med at kom-
munesektorens forhold til EU gjennom EØS-
avtalen stadig blir viktigere, men at kommuner 
og fylkeskommuner i liten grad er medvirker i 
prosessene der denne politikken utformes og 
konkretiseres. 

Det ble gjennomført to møter i Europapolitisk 
forum i 2008 – ett på Bygdøy i Oslo i april og 
ett i Kirkenes i november. De viktigste temaene 
i forumet i 2008 har vært EUs Lisboa-traktat og 
konsekvenser for Norge, territoriell agenda og 
grønnboka om territoriell samhørighet, bedre 
samhandling mellom forvaltningsnivåene i EØS 
og interkommunalt og grenseregionalt samar-
beid. Våre deltakere i forumet har informert om 
arbeidet i AER, BSSSC, CPMR og NSC. 

Ungdom fra fylkeskommunene  
deltar aktivt i BSSSC og AER

Østlandssamarbeidets internasjonale ungdoms-
satsing (ØstsamUNG) er en felles møteplass for 
internasjonalt interessert og engasjert ungdom 
i sju av fylkeskommunene (ikke Oslo).  Aktuelle 
europeiske temaer forberedes og drøftes og 
spilles inn på de to arenaene vi deltar – i AER og 
BSSSC. Samlingene i 2008 var nr. 7 (Oslo, mars) 
og 8 (Lillehammer, oktober) i rekka og samlet et 
30-talls ungdommer og deres regionale kon-
taktpersoner. Distriktspolitikk og bærekraftig 
utvikling var hovedtema i Oslo.  På Lillehammer 
var det EØS og EU som var hovedtema. Arbei-
det med bærekraftig utvikling er aktivt fulgt 
opp av ungdom i Oppland og Vestfold.  

Internasjonalt fagpolitisk utvalg et viktig 
samhandlingsforum for europapolitikken

Den 16. mai ble det nye internasjonale fagpo-
litiske utvalget i ØS konstituert i Oslo. Utvalget 
har medlemmer fra Oslo kommune og de sju 
fylkeskommunene og er ledet av fylkesordfører 
i Telemark og nestleder i Østlandssamarbeidet, 
Gunn Marit Helgesen. Utvalget gjennomførte 
tre møter i 2008 og har bl.a. jobbet med nytt 
strategidokument for vårt engasjement i nær-
områdene 2009 – 2011, fulgt opp deltakelsen 
i de europeiske organisasjonene og Europapoli-
tisk forum, gitt innspill i konsultasjonen for EUs 
Østersjøstrategi og holdt seg orientert om EUs 
grønnbok om territoriell samhørighet. 
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Nyvalgte politikere  
ble informert om Europasamarbeid

Den 7. mars ble det gjennomført en inspira-
sjonskonferanse om europapolitisk samarbeid 
for politikere og administrativ ledelse i fylkes-
kommunen. Ca 90 personer deltok og ble ori-
entert om arbeidet i de ulike europeiske orga-
nisasjonene: BSSSC, AER, Nordsjøkommisjonen 
og CPMR. Statssekretær Elisabeth Waalas fra 
UD holdt åpningsinnlegget og understreket be-
tydningen av god dialog og samarbeid mellom 
nasjonalt og regionalt nivå i europapolitikken. 
Tre tematiske workshops ble gjennomført med 
fokus på klima og bærekraftig energi, maritim 
politikk og kultur og identitet.  

EUs Østersjøstrategi  
er viktig også for Norge

Kontaktutvalget oversendte i desember hørings-
innspill til arbeidet med EUs Østersjøstrategi. 
Uttalelsen ble sendt både til UD og til EU-kom-
misjonen og understreket regionenes rolle i 
Østersjøsamarbeidet (inkl. Norge og Russland) 
samt viktige tema som miljøet i Østersjøen, 
klimautfordringene, bærekraftig energi, maritim 
sikkerhet, ungt entreprenørskap, utdanning og 
innovasjon samt kultur og mobilitet. 

Velfortjente blomster til innledere på inspirasjonskonferansen om europapolitisk samarbeid. Fra venstre: Elisabeth Walaas, 
Gunn Marit Helgesen, Siri Austeng, Yvonne Bjørnsgård, Fredrikke Tonnear Cristensen og Arne Øren
Foto: Eva Almhjell 

Deltagere på ungdomssamlingen i Oslo i mars
Foto: Eva Almhjell 
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Hovedoversikt

Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av Akershus og 
Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2006 og 2007 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2006 2007 2008
Driftsinntekter (overføringer) 4.748.271 5.748.552 5.328.968
Lønn, inkl trygd og pensjon 2.0��.2�� �.066.1�8 2.8�2.���
Kjøp av varer og tjenester 1.�84.622 2.�82.��� 2.2��.4�8
Overføringer 4��.4�4 808.��� 462.6�1
Sum driftsutgifter 4.115.353 6.257.094 5.610.507
Netto driftsresultat 632.918 -508.542 -281.539
Avsetning til fond �20.842 281.���
Bruk av fond, overføring fra forrige år 6�2.�18 212.300 0
Resultat 0 0 0

 
 

Balanse ved utgangen av 2008 var på 2.337.486 kr, mens tilsvarende ved utgangen av 2007 var  
2.619.025 kr. Midler mottatt i 2007, henholdsvis 115.300 kr til ungdomsprosjekt innen BSSSC og 
97.000 til Østlandsutstillingen i Lübeck, ble brukt av fond i 2008. Videre ble det med basis i kon-
taktutvalgets vedtak i sak 3/06 brukt 69.239 kr av fondsmidler som delfinansiering av lederskapet 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 
2008 (tall fra 2007 til sammenligning): 

AKTIVITET/PROSJEKT Netto 2007 Netto 2008
Innbetalinger fra fylkeskommunene, bruk av fond �.0�0.8�� 4.�1�.2��
Sekretariatet -1.��2.��� -2.20�.421
Utvalg, grupper og seminarer -14�.�20 -186.���
Informasjon -�2.��1 -66.�28
Interreg-prosjekter 126.61� -1�.�8�
Kompetanseprosjekter �.�86 -20.�86
BSSSC -2.0�4.062 -1.8��.208
Annet internasjonalt samarbeid* -424.�01 -248.�1�
Energi og klima -�.18�
Samferdsel -42�.�04 -��2.8��
Kompetanse og verdiskapning -146.4�6 -41.�08
Interreg 42.668 12�.��1
Sum 0 0

* Omfatter samarbeidet med Schleswig-Holstein, reiserefusjon for styreengasjement i internasjonale organisasjoner og annet 
internasjonalt engasjement.

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





Internasjonalt fagpolitisk utvalg 
Dette 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 styremedlemmer i disse  
organisasjonene inngår automatisk i internasjonalt fagpolitisk utvalg. De øvrige fylkeskommunene inviteres til å 
stille med ett medlem hver i utvalget.

Internasjonalt fagpolitisk utvalg hadde følgende medlemmer i 2008:

FYLKESVARAORDFØRER INGE SOLLI, AKERSHUS 

FYLKESORDFØRER ROGER RYBERG, BUSKERUD

FYLKESRÅD SVEIN BORKHUS, HEDMARK 

KOMITÉLEDER KJETIL LUNDEMOEN, OPPLAND 

BYRÅD ANETTE WIIG BRYN, OSLO

FYLKESORDFØRER GUNN MARIT HELGESEN, TELEMARK  (LEDER)

HOVEDUTVALGSLEDER KAREN ANNE KJENDLIE, VESTFOLD

FYLKESORDFØRER OLE HAABETH, ØSTFOLD

Faggruppene utgjør administrativ basis
Den administrative virksomheten innen Østlandssamarbeidet er i stor grad knyttet til faggrupper (faste 
nettverksgrupper). Nettverksgrupper finnes for følgende fagområder: 

  • Opplæring, kompetanseutvikling og verdiskaping 
  Gruppa ledes av fylkesopplæringssjef Einar Wium, Østfold fylkeskommune 
  • Internasjonalt regionalt samarbeid 
  Gruppa ledes av Bjørn Reisz, leder av avdeling for internasjonalt arbeid i Telemark fylkeskommune
  • Samferdsel  
  Gruppa ledes av samferdselssjef Arild Bøhn, Oppland fylkeskommune
  • Energi og klima  
  Gruppa er nyetablert og har ennå ikke fått en valgt leder

Østlandssamarbeidet har et eget sekretariat
Sekretariat for Østlandssamarbeidet er et service- og samordningsorgan for de ulike grupper og utvalg som er 
etablert innen Østlandssamarbeidet. Akershus fylkeskommune er arbeidsgiver for sekretariatet. Sekretariatet har 
siden 1998 vært ledet av Inge Brørs. Fast ansatte medarbeidere er i tillegg Ann Irene Sæternes og Unn Ribe.
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Tel. +47 62 54 40 00
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Tel. +47 61 28 90 00
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ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
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Tel. +47 69 11 70 00
Fax +47 69 11 70 70

www.akershus.no
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