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Sterkere politisk medvirkning og forankring

Østlandssamarbeidet har siden 2004 hatt et internasjonalt fagpolitisk utvalg. Tre nye fagpolitiske 
utvalg ble opprettet i 2009 – innen samferdsel, innen energi og klima og innen opplæring, kompe-
tanse og verdiskaping. De fagpolitiske utvalgene gir en sterkere politisk medvirkning og forankring 
av Østlandssamarbeidets virksomhet. Utvalgene er rådgivende i forhold til kontaktutvalget.

Samordnet påvirkning - Nasjonal Transportplan og forvaltningsreformen 

Gjennom fagpolitisk utvalg for samferdsel ble det tatt initiativ til at alle fylkeskommunene i hørings-
møtene med Transport- og kommunikasjonskomiteen våren 2009 understreket den tverrpolitiske 
enigheten fylkeskommunene har om utvikling av samferdsel på Østlandet. Høsten 2009 startet felles 
planlegging for påvirkning i forhold til Nasjonal transportplan 2014-2023. Fylkeskommunene og 
deres felles innsats for bedre samferdsel ble også synliggjort gjennom et eget bilag til Aftenposten.

Erfaringsutveksling og samordning av synspunkter i forhold til gjennomføring av forvaltningsre- 
formen fra januar 2010, spesielt innen vegsektoren, var et sentralt tema for fylkeskommunene i 
2009. Påvirkning fra en rekke ulike instanser og organisasjoner bidro til at fylkeskommunenes øko-
nomi ble styrket gjennom kommuneproposisjonen for 2010. 

Energi og klima et nytt innsatsområde

Kommunene og fylkeskommunene må forholde seg til klimaendringer på flere områder: de må bidra 
til at Norge reduserer sine klimagassutslipp, og de må samtidig tilpasse og forberede lokalsamfun-
nene på de klimaendringene som kommer. Fagpolitisk utvalg for energi og klima har i startfasen 
fokusert på kunnskaps- og erfaringsutveksling og å ”feie for egen dør” - særlig med tanke på fylkes-
kommunen som byggeier.

Viktige fellesarenaer innen kompetanseområdet

Østlandssamarbeidet arrangerte i 2008 en godt besøkt temadag for utdanningspolitikere og denne 
ble fulgt opp med en utdanningspolitisk dag i 2009 hvor tema var todelt: fylkeskommunenes opp-
følging av forskningsprosjektet ”Bortvalg og kompetanse” samt kompetanseheving i videregående 
opplæring. Fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping har besluttet at tilsvarende 
temadag i 2010 skal ha ”det helhetlige skoleløpet” som tema.

Fylkesopplæringssjefene på Østlandet samarbeider seg imellom i kompetansegruppa og gjennom 
undergrupper. Alle fylkeskommunene har stort fokus på gjennomføring, frafall og bortvalg i videre-
gående opplæring.  I 2009 ble det etablert en egen administrativ gruppe for oppfølgingstjenesten i 
fylkene. Fra før har kompetansegruppa undergrupper for spesialundervisning, voksenopplæring, fag- 
og yrkesopplæring og økonomi-Kostra.

Ny internasjonal strategi for Østlandssamarbeidet

Kontaktutvalget vedtok i juni en ny internasjonal strategi for Østlandssamarbeidet: ”Samarbeid i 
Nord-Europa – muligheter og utfordringer”. Målet er å påvirke europeisk politikk til beste for en 
balansert økonomisk, sosial og miljømessig utvikling i Europas regioner, samt å legge til rette for økt 
deltakelse i utviklingsprogram og -prosjekter som er til nytte for regional utvikling på Østlandet. 

Støttegraden for Interreg B opprettholdes

Østlandssamarbeidet har sammen med de andre landsdelsorganisasjonene engasjert seg for å opp-
rettholde en støttegrad på 50 % for norske partnere i Interreg B- og C-programmene. I desember ble 
det klart at Kommunal- og regionaldepartementet opprettholder 50 % støtte for Østersjøprogram-
met og tilbakejusterer til 50 % støtte for Nordsjøprogrammet og programmet for Nordlig Periferi. 

HØYDEPUNKTER I 2009
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Samarbeid for bedre ressursutnyttelse og større gjennomslagskraft

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Øst-
landet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold.
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 opp-
gaver 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). 

Fylkesordfører Roger Ryberg fra Buskerud fylkeskommune har siden desember 2007 vært leder av 
kontaktutvalget, med fylkesordfører Gunn Marit Helgesen fra Telemark som nestleder.

Kontaktutvalgets medlemmer i 2009:

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) 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)/
STIAN BERGER RØSLAND (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 2009 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

KONTAKTUTVALGET ER NAVET I ØSTLANDSSAMARBEIDET
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I samsvar med vedtak i kontaktutvalget i desember 2008, opprettet Østlandssamarbeidet i 2009 tre 
nye fagpolitiske utvalg, hver med 15 medlemmer. Alle fylkeskommunene valgte å oppnevne to med-
lemmer til hvert utvalg – en fra politisk posisjon og en fra opposisjon. Oslo kommune har oppnevnt 
ett medlem til hvert utvalg. De nye utvalgene er opprettet innen:

• Energi og klima 
• Opplæring, kompetanse og verdiskaping
• Samferdsel

I etterkant av etableringen av de tre nye utvalgene, ble også internasjonalt fagpolitisk utvalg utvidet 
til samme antall medlemmer som de nye utvalgene. Fylkeskommunenes representanter i de fire fag-
politiske utvalgene er:

FYLKESKOMMUNE ENERGI OG KLIMA INTERNASJONALT

AKERSHUS ANETTE M. SOLLI (H) 
FINN GRIMSRUD (SP)

INGE SOLLI (V) NESTLEDER
SIRI HOV EGGEN (A)

BUSKERUD GOTFRED RYGH (SV) 
IDA MARIE HOLEN (FRP)

ROGER RYBERG (A) 
METTE LUND STAKE (H)

HEDMARK MARI GJESTVANG (SP)  
WENCHE I. S. HØYE (H)

SVEIN BORKHUS (A) 
ERIK RINGNES (V)

OPPLAND REIDUN GRAVDAHL (A)  
OLAF NILS DISERUD (FRP) NESTLEDER

KJETIL LUNDEMOEN (A)/
SIGMUND HAGEN (SV)  
SANNA SARROMAA (V)

OSLO STIAN BERGER RØSLAND (H)/
KRISTIN VINJE (H)

ANETTE WIIK BRYN (FRP)/
CECILIE BREIN (FRP)

TELEMARK TORLEIF VIKRE (FRP) 
SIGBJØRN MOLVIK (SV)

GUNN MARIT HELGESEN (H) LEDER
JØRUND A. RUUD (A)

VESTFOLD UNNI HANSON (FRP) 
SVEIN KR. WAALE (KRF)/  
ØYVIND HUNSKAAR (SP)

KAREN ANNE KJENDLIE (H)/ 
TOM E. B. HOLTHE (FRP) 
SVEIN KR. WAALE (KRF)

ØSTFOLD HELGE KOLSTAD (A) LEDER
EIRIK MILDE (H)

OLE HAABETH (A) 
FREDRIKKE STENSRØD (FRP)

FYLKESKOMMUNE OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING SAMFERDSEL

AKERSHUS NILS AAGE JEGSTAD (H) LEDER LARS SALVESEN (KRF)

JENS-PETTER HAGEN (A) ERLEND HELLE (SV)

BUSKERUD ANNE SANDUM (A) NILS PETER UNDEBAKKE (SP)

DAG ØIVIND HENRIKSEN (H) MORTEN ERIKSRØD (H)

HEDMARK MAJ C. STENERSEN LUND (SV) SIV TØRUDBAKKEN (A) LEDER

ERIK RINGNES (V) TOR ANDRE JOHNSEN (FRP)

OPPLAND ANNE MARIE B. JØRANLI (KRF) AUDUN TRON (A)

JØRAND ØDEGÅRD LUNDE (H) EIVIND BRENNA (V)

OSLO TORGER ØDEGAARD (H) JØRAN KALLMYR (FRP)

TELEMARK KRISTIAN ESPELAND (KRF) ERLING DAHL (FRP)

JØRUND A. RUUD (A) MAGNUS STRAUME (A)

VESTFOLD TOM E.B.HOLTHE (FRP)/
KAREN ANNE KJENDLIE (H)

ERIK HOLMELIN (H) NESTLEDER

INGER LØNSETH (A) IVAR RAMBERG (SV)

ØSTFOLD INGER-CHRISTIN TORP (A) NESTLEDER PER INGE BJERKNES (SP)

MONICA GÅSVATN (FRP) GRETHA KANT (H)

 STERKERE POLITISK MEDVIRKNING
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Østlandspakka er felles plattform

De åtte fylkeskommunene holder fast ved 
Østlandspakka som et felles grunnlag for 
utviklingen innen samferdselssektoren. Hoved-
målet med Østlandspakka er å få til en forsert 
samferdselsutbygging på Østlandet - for å 
bygge opp under en ønsket regional utvikling, 
oppnå reduksjon i trafikkulykker, redusere miljø-
ulempene og bedre framkommeligheten for 
næringslivets 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.

Påvirkning av Nasjonal transportplan  
2010 – 2019

Felles påvirkning av forslag til Nasjonal trans-
portplan (NTP) 2010 – 2019 fortsatte i 2009.  
Østlandsfylkene og deres innsats for bedre 
samferdsel ble medio januar presentert i et 
eget bilag til Aftenposten. Bilaget ga mulighet 
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. 

Gjennom fagpolitisk utvalg for samferdsel ble 
det tatt initiativ til at alle fylkeskommunene i 
høringsmøtene med Transport- og kommunika-
sjonskomiteen våren 2009 skulle understreke 
den tverrpolitiske enigheten fylkeskommunene 
har om utvikling av samferdsel på Østlandet. 

Regjeringens forslag til NTP 2010-2019, Stortin-
gets behandling av dette forslaget og stats-
budsjettet for 2010 viser en positiv utvikling i 
forhold til fylkeskommunenes felles synspunk-
ter, men det er fortsatt langt fram før Østlands-
pakka blir realisert. I regi av fagpolitisk utvalg 
for samferdsel ble det derfor allerede høsten 
2009 startet planlegging av arbeidet med å 
revidere Østlandspakka, som felles innspill til 
Nasjonal transportplan 2014-2023.

Nye fylkesveger og drift av kollektiv- 
trafikken er hovedutfordringer

Gjennom hele 2009 var det et aktivt planarbeid 
i fylkeskommunene for å forberede seg på å 
overta ansvaret for ”øvrige riksveger”, som 
fra 1. januar 2010 ble nye fylkesveger. Foruten 
utveksling av erfaringer og samordning av 
synspunkter gjennom fagpolitisk utvalg, initierte 
utvalget også et felles brev til kommunalminis-
teren om behov for økte midler til de nye fylkes-
vegene. Sammen med påvirkning fra andre 
aktører bidro dette til økte rammer i kommune-
proposisjonen. I samme brev ble det understre-
ket at økt kollektivtrafikk også vil kreve større 
bevilgninger fra det offentlige. 

Ekspressbussene og deres adgang til busstermi-
nalen i Oslo er viktig for det regionale kollektiv-
tilbudet på Østlandet. Som oppfølging av 
tidligere utredningsarbeid om ekspressbussene, 
ble en politisk arbeidsgruppe etablert i 2008. 
Gruppa, som har to representanter fra Oslo 
kommune og tre fra de øvrige fylkeskommu-
nene på Østlandet, har i 2009 fulgt to utred-
ningsarbeider - i regi av Ruter As og Plan- og 
bygningsetaten i Oslo kommune.
 

SAMFERDSEL 

Fylkesrådmann Rolf-Helge Grønås orienterte om 
forberedelser til forvaltningsreformen
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Felles informasjon og erfaringsutveksling 
viktig

Møtene i fagpolitisk utvalg for samferdsel skal 
være en arena for felles utforming av politikk, 
og for å lære av hverandre. Som ledd i en slik 
strategi, har fagpolitisk utvalg medvirket til fel-
les informasjonsgrunnlag om Nasjonal trans-
portplan, om forberedelsene til forvaltnings- 
reformen og satsingen på et framtidig togtil-
bud. Siden fylkeskommunene fra og med 2010 
får vesentlig utvidet ansvar innen samferdsels-
området, har fagpolitisk utvalg vært opptatt av 
at fylkeskommunene må trekkes inn i prosess 
og arbeid med Nasjonal transportplan på en 
mer aktiv måte enn tidligere.

TransBaltic – et Interreg prosjekt for bedre 
godstransport

TransBaltic er et samferdselsprosjekt for Øster-
sjøregionen, med fokus på godstransport. 
Østlandssamarbeidet deltar i prosjektet, med 
ansvar for en arbeidsoppgave om godstransport 
på jernbane. Formålet med TransBaltic er å 
utvikle et mer integrert og sammenhengende 
transportsystem rundt Østersjøen. Prosjektet har 
21 partnere fra 9 av landene rundt Østersjøen, 
derav to norske partnere: Østlandssamarbeidet 
og Vest-Agder fylkeskommune. Prosjektet vil 
pågå i tre år fra september 2009. Prosjektleder 
er region Skåne i Sverige.

Østlandssamarbeidet ivaretar sekretariatet 
for Kollektivtrafikkforeningen

Etter vedtak i kontaktutvalget høsten 2008 har 
Østlandssamarbeidets sekretariat fra januar 
2009 også ivaretatt sekretariatsoppgaven for 
Norsk Forening for Kollektivtrafikk. Foreningen 
er et samarbeidsorgan for offentlige enheter 
og organisasjoner med ansvar for samordning, 
koordinering, markedsføring og kjøp av kol-
lektivtrafikktjenester i Norge. Kollektivtrafikk-
foreningen hadde ved utgangen av 2009 som 
medlemmer de fylkeskommunale innkjøpsorga-
nene for kollektivtrafikken i Akershus, Bus-
kerud, Hedmark, Hordaland, Oppland, Oslo, 
Rogaland, Sør-Trøndelag, Telemark, Vest-Agder, 
Vestfold og Østfold. Disse medlemmene står for 
mer enn 75 % av all kollektivtrafikk i Norge.

Ny leder i samferdselsgruppa

Leder av den administrative samferdselsgruppa i 
Østlandssamarbeidet, samferdselssjef Arild Bøhn 
fra Oppland fylkeskommune, bad i 2009 om å 

Prosjektleder Olav Sætre fra Statens vegvesen gav  
synspunkter på forvaltningsreformen innen vegsektoren

Gammel og ny leder av samferdelsgruppa

få avløsning etter å ha ledet gruppa siden 1998. 
Arild Bøhn har vært en sentral person i arbeidet 
med utvikling av Østlandspakka og generelt en 
forkjemper for strategisk og praktisk samarbeid 
mellom fylkeskommunene på Østlandet. Sam-
ferdselskoordinator Tom Granquist fra Akershus 
fylkeskommune overtok ledelsen i samferdsels-
gruppa fra sommeren 2009.
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Nytt samarbeidsområde 

FNs klimapanel har konkludert med at den glo-
bale oppvarmingen ikke må overstige to grader 
dersom vi skal unngå farlige klimaendringer 
som kan true vannforsyningen og livsgrunn-
laget til milliarder av mennesker verden over. 
Stortingets klimaforlik fra 2008 innebærer at 
Norge åpner for å framskynde målet om å bli 
et karbonnøytralt samfunn fra 2050 til 2030. 
Innen 2020 skal de norske utslippene av klima-
gasser reduseres med 15 - 17 millioner tonn 
når skog er inkludert. Dette innebærer at om 
lag 2/3 av Norges totale utslippsreduksjoner tas 
nasjonalt.

Kommunene og fylkeskommunene må forholde 
seg til klimaendringer på ulike måter: de må 
bidra til at Norge reduserer sine klimagassut-
slipp, og de må samtidig tilpasse og forberede 
lokalsamfunnene på de klimaendringene som 
kommer. Kontaktutvalget har forutsatt at Øst-
landssamarbeidets engasjement for energi og 
klima skjer innen områder hvor felles arbeid kan 
supplere og effektivisere arbeid som fylkeskom-
munene utfører hver for seg eller gjennom 
andre samarbeidsfora.      

Fagpolitisk utvalg står sentralt i arbeidet 

Fagpolitisk utvalg energi og klima ble konsti-
tuert i møte mai 2009. Utvalget, som hadde 
tre møter i 2009, har i startfasen fokusert på 
kunnskaps- og erfaringsutveksling og å ”feie 
for egen dør” - særlig med tanke på fylkeskom-
munen som byggeier. Det vil være nødvendig å 
se energi og klima i sammenheng med arbeidet 
i de øvrige innsatsområdene for Østlandssamar-
beidet (samferdsel, opplæring og internasjonalt 
samarbeid).

ENERGI OG KLIMA 

Særskilte tema er blitt tatt opp i møtene i 2009: 

• Norges klimamål og hvordan nå disse
• Muligheter og utfordringer i regional klima-  
 og energipolitikk 
• Fylkesplanen som verktøy for bærekraftig  
 utvikling, inkl. reduserte utslipp av klima- 
 gasser
• Oppdatert kunnskap om klimaendringene -  
 fra Bjerknessenteret i Bergen (norsk ekspert- 
 senter)
• Orientering om klimatilpasning og Flæteut- 
 valgets arbeid (dvs. Klimatilpasningsutvalget  
 som skal levere en NOU høsten 2010)

Fagpolitisk utvalg er i møtene blitt løpende 
orientert om arbeidet med energi og klima i de 
europeiske organisasjonene fylkeskommunene 
er medlemmer av. 

Fagpolitisk utvalg for energi og klima har vært 
aktivt engasjert i arbeidet med en handlings-
plan for de kommende år. Utvalget vil knytte 
innsatsen til tre områder: kunnskapsutveksling, 
koordinering av aktiviteter og innspill og initiativ 
til samordnede aktiviteter og tiltak.

Utvalget besluttet blant annet at det skal 
arrangeres to konferanser for kunnskapsutveks-
ling og alliansebygging i 2010. Planarbeidet for 
en konferanse om transport og utslipp av klima-
gasser ble gjennomført høsten 2009, i sam-
arbeid med fagpolitisk utvalg for samferdsel.  

Tilpasning til klimaendringene og muligheter 
for felles utredninger og kunnskapsoppbygging 
var et annet sentralt tema for fagpolitisk utvalg 
i 2009. Klimaendringene har begynt å vise seg 
også på Østlandet, og selv om man lykkes i å nå 
målene for reduksjon i utslipp, vil virkningene 

Helge Kolstad fra Østfold fylkeskommune leder 
fagpolitisk utvalg for energi og klima

Professor Jørgen Randers fra BI informerte utvalgets  
medlemmer om muligheter for å nå Norges klimamål



10Å
rs

ra
p

p
o

rt
 2

0
0
9

av klimaendringene være reelle i mange år. Et 
mulig felles prosjekt kan bidra til at fylkeskom-
munene identifiserer relevant forskningsbasert 
kunnskap og utvikler og gjennomfører prosesser 
som bygger bro mellom relevant kunnskap og 
den kommunale/fylkeskommunale hverdagen 
der kunnskapen skal operasjonaliseres.

Andre tema som ble satt på dagsordenen i 
2009 var energieffektivisering i bygg, fylkes-
planarbeid, energirådgivning, ”skogen som res-
surs” og karbonnøytralt drivstoff og transport.

En administrativ kontaktgruppe for klima og 
energi ble etablert i 2008. Fra 2009 fungerer 
denne som faglig støtte for det politiske utval-
get. Foruten å forberede fagpolitiske møter har 
administrativ gruppe i 2009 vært opptatt av 
kompetanseutvikling og kunnskapsutveksling – 
også sett i sammenheng med arbeid som gjøres 
andre steder, f.eks. i ”Framtidens byer”, i KS, 
fylkesmannsembetene og i Direktoratet for sivilt 
beredskap. 

Klimaendringene kan gi økt flom,  
foto: Ann Ludin/Scanstockphoto

Fylkesplansjef Elisabeth Dahle i  
Østfold fylkeskommune orienterte om 
klimahensyn i fylkesplanen for Østfold
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Nils Aage Jegstad og Inger-Christin Torp er henholdsvis leder 
og nestleder i fagpolitisk utvalg

Nytt fagpolitisk utvalg 

Fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse 
og verdiskaping ble konstituert i april 2009. 
Utvalget ønsker å samarbeide om erfaringsut-
veksling, felles prosjekter og felles påvirkning 
overfor Staten. Utvalget gjennomførte tre møter 
i 2009.

Østlandssamarbeidet arrangerte i 2008 en 
godt besøkt temadag for utdanningspolitikere 
på Østlandet, der siste rapport fra fylkeskom-
munenes felles forskningsprosjekt ”Bortvalg 
og kompetanse” ble presentert. I mai 2009 ble 
denne fulgt opp med en utdanningspolitisk dag 
med todelt tema: oppfølging av ”Bortvalg og 
kompetanse” samt kompetanseheving i videre-
gående opplæring. 

Fagpolitisk utvalg valgte høsten 2009 å sette 
fokus på fag- og yrkesopplæringen, med 
presentasjoner fra ulike organisasjoner og 
synsvinkler. Etter stortingsvalget ble “Skole-
valg - erfaringer og mulige forbedringer” 
tatt opp som tema. Representanter fra de tre 
ungdomspartiene som fikk flest stemmer ved 
skolevalgene kom med synspunkter og råd om 
forbedringer. Som et element i arbeidsoppleg-
get for 2010 besluttet utvalget å arrangere en 
ny østlandskonferanse i mai 2010, med tema 
“Det helhetlige skoleløpet”. Hovedoverskriftene 
for aktivitetsprogrammet 2010 vil ellers være til 
“Regional utvikling” og “Livslang læring”.

Aktivt samarbeidet mellom fylkesopplæ-
ringssjefene 

Fylkesopplæringssjefene på Østlandet samar-
beider seg imellom i kompetansegruppa, og 
fra 2009 som administrativ gruppe i forhold til 
fagpolitisk utvalg. Kompetansegruppa utgjør 
en av tre landsdelsgrupper innen FFU – Forum 
for FylkesUtdanningssjefer – og har som oftest 
møter i tilknytning til FFU-møtene.  Kompe-
tansegruppa drøfter saker i egen gruppe eller 
gjennom de undergruppene som er opprettet. 
Alle fylkeskommunene har stort fokus på gjen-
nomføring, frafall og bortvalg i videregående 
opplæring.  I 2009 ble det etablert en egen 
gruppe for oppfølgingstjenesten i fylkene. Fra 
før finnes arbeidsgrupper for spesialundervis-
ning, voksenopplæring, fag- og yrkesopplæring 
og økonomi-Kostra. 

Også i 2009 har det vært gjennomført felles 
utdanningstilbud for lærere og skoleledere 
innen pedagogisk entreprenørskap. Vestfold fyl-
keskommune er på vegne av Østlandssamarbei-
det tildelt økonomisk støtte fra Utdanningsdi-
rektoratet og koordinerer tilbudet. Faglig ansvar 
har  ligget til Høgskolen i Hedmark. Tilbudet ble 
utviklet gjennom programmet ”Kompetanse og 
verdiskaping” som Østlandssamarbeidet gjen-
nomførte i perioden 2005-2008.

Oppfølgingstjenesten

Gruppa arbeider i forhold til ungdom som 
enten ikke begynner eller som slutter i videre-
gående opplæring, og som heller ikke har 
arbeid. I oppstartsåret har gruppa drøftet 
hvordan utvikle og ivareta en likeverdig oppføl-
gingstjeneste, faglige problemstillinger rundt 
tiltak for målgruppa og strategier for tverretat-
lig samarbeid. I siste halvdel av 2009 opplevde 
fylkeskommunene ulike undersøkelser om opp-
følgingstjenesten, bl.a. om fylkeskommunenes 
avtaler med NAV. Fylkeskommunene er kommet 
ulikt langt mht å inngå og følge opp avtale med 
NAV, og det er ulikheter når det gjelder hvordan 
ansvar og samarbeid fordeles om de unge i 
målgruppa. 

Gruppe for spesialundervisning 

Denne gruppa arbeider med spørsmål på sys-
temnivå. I 2009 ble rutiner revidert for inntak 
av visse gjesteelever og rutiner for refusjoner 

OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING 
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Sentralstyremedlem Ragnhild Lied fra Utdanningsforbundet 
orienterte ved møte i fagpolitisk utvalg i september

ved opplæringstilbud for beboere i barnevern-
institusjoner. Det var en del diskusjoner om ulik 
praksis og i forhold til statlige tolkninger eller 
mangel på slikt, og de ulikheter som kommer 
fordi Staten ikke sender ut ett felles skriv til 
alle fylkeskommuner og kommuner. NOU fra 
Midtlyng-utvalget, Rett til læring, kom i 2009. 
Fylkeskommunene arbeidet mye med høringsut-
talelser og var innom NOU-en også i spesialun-
dervisningsgruppa. 

Voksenopplæringsgruppa

Saker som voksenopplæringsgruppa så som 
særlige utfordringer ved starten av 2009 var 
bl.a. bruk av realkompetansevurdering, norsk-
opplæring for minoritetsspråklige og voksen-
opplæring og regional utvikling - herunder 
samarbeid med NAV. Gruppa arbeidde særlig 
med realkompetansevurdering og avkorting av 
opplæring, der det i løpet av året ble klart at 
retningslinjene strammes inn. Avtaler og samar-
beid med NAV viste seg svært ulike fra fylke til 
fylke og VO-gruppa ønsker at dette følges opp i 
en dialog med Arbeidsdirektoratet. 

Fag- og yrkesopplæring

Oppgaver som fag- og yrkesopplæringsgruppa 
hadde satt opp for 2009 var å: Få fram rutiner 
for samlinger med formål kompetanseheving 
for medlemmer av prøvenemnder, å vurdere 
tiltak for kvalitetssikring av fag- og svenneprø-

ver, kvalitetssystemer innenfor fag- og yrkes-
opplæringen (særlig ved opplæring i bedrift), 
erfaringsutveksling mht forståelse av regelverk, 
oppfølging av Karlsenutvalget / NOU om fag-
opplæring, samt påfølgende stortingsmelding 
om kompetanse (St.meld. nr 44 (2008-2009) 
Utdanningslinja. Gruppa har i 2009 fulgt opp 
disse punktene.  På grunn av finanskrise og 
færre læreplasser dreide en del av diskusjonen 
seg i 2009 om alternativ VG 3 i skole. Fag- og 
yrkesopplæring har vært tema ved to av 
møtene i fagpolitisk utvalg, og leder av gruppa 
har vært blant foredragsholderne. 

Økonomi – Kostra 

ØKO-gruppa (Økonomi – Kostra – Opplæ-
ring) er både en egen nettverksgruppe innen 
Østlandssamarbeidet og referansegruppe for 
Fylkeskostra Utdanning, som Utdanningsdirek-
toratet og SSB har ansvar for. Overfor Fylkes-
kostra har det vært sendt innspill til kontovei-
leder 2010 og bruk av funksjoner i Kostra. De 
tre opplæringsregionene har hatt fellesmøte for 
representanter for ØKO-gruppene og drøftet 
enkelte oppgaver, bl.a. felles definisjonskatalog 
som hjelpemiddel for alle videregående skoler 
i økonomiarbeid. Utkastet er utarbeidd av 
Nord-Trøndelag. Østlandssamarbeidet arran-
gerte høstens fellessamling. Hovedoppgaven for 
ØKO-gruppa høsten 2009 var oppgaven med å 
lage årets fellesrapport – med sammenlignbare 
tall for en del vesentlige områder.
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Samarbeid i Nord-Europa
– muligheter og utfordringer

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

Vedtatt i kontaktutvalget 5. juni 2009

Strategi for Østlandssamarbeidets engasjement i nærområdene (2009 – 2011)

Internasjonal strategi for Østlandssamar-
beidet 

Kontaktutvalget vedtok i juni en internasjonal 
strategi for Østlandssamarbeidet: ”Samarbeid 
i Nord-Europa – muligheter og utfordringer”. 
Fylkeskommunene har gjennom Østlandssam-
arbeidet som mål å påvirke europeisk politikk 
til beste for en balansert økonomisk, sosial og 
miljømessig utvikling i Europas regioner, samt 
å legge til rette for økt deltakelse i program og 
prosjekter som er til nytte for regional utvikling 
på Østlandet. Strategidokumentet danne 
grunnlag for det europapolitiske arbeidet i inne-
værende valgperiode

Påvirkning av europeisk politikk til beste 
for Europas regioner

Gjennom deltakelse i flere høringer i 2009 har 
Østlandssamarbeidet bidratt med innspill for å 
styrke regionenes røst i Europa. Høringsinnspill 
er gitt til EUs grønnbok om territoriell samhø-
righet, til arbeidet med revisjon av EUs TEN-T 
(TransEuropeanNetwork-Transport), til VASABs 
langtidsprogram for Østersjøregionen (samar-
beid mellom planmyndighetene i de 10 landene 
rundt Østersjøen) og til regionkomiteen i EU sin 
grønnbok om flernivåstyring (Multilevel Gover-
nance). Innspillene er også formidlet via de 
europeiske organisasjonene fylkeskommunene 
er tilsluttet, samt til nasjonale myndigheter v/
politisk ledelse i Utenriksdepartementet (UD) og 
Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). 

Bred gjennomgang av samarbeidet med 
Schleswig-Holstein

Internasjonalt fagpolitisk utvalg har i 2009 
gjennomført en grundig prosess for å sette 
fokus på samarbeidet med Schleswig-Holstein 
og hvordan dette skal utvikles videre. I juni ble 
det gjennomført et felles seminar i Lübeck med 
fokus på ”Clean Shipping” – som en oppføl-
ging av kommisjonsmøtet i 2008. Telemark 
fylkeskommune, Oslo havn, det norske general-
konsulatet i Hamburg og Østlandssamarbeidets 
sekretariat deltok på seminaret. Initiativet følges 
nå opp med konkrete prosjekt i Østersjøen 
og Nordsjøen (Interreg IV B) som skal drøftes 
nærmere med norske aktører i 2010. På kultur-
området har det i 2009 vært jobbet aktivt med 
tilretteleggelse for visning av tysk samtidskunst, 
”Landesschau”, i Oslo. I tillegg har forberedel-
sene til et kunsthåndverkprosjekt i 2011 stått på 
programmet. 

Østlandssamarbeidet vil presentere seg i 
Hamburg i 2011

Norge har takket ja til å være partnerland for 
Hamburgs myndigheter ved havnefestivalen 
Hafengeburtstag i mai 2011. Norges general-
konsul i Hamburg har bedt Østlandssamarbei-
det om å være regional partner i arrangemen-
tet. En gruppe ledet av kontaktutvalgets leder 
Roger Ryberg var på studietur til Hamburg i 
mai, og positivt vedtak om deltakelse i 2011 
ble gjort i kontaktutvalgets møte i juni. Planleg-
gingsarbeidet startet i 2009. En politisk styrings-
gruppe ble konstituert i november under ledelse 
av fylkesordfører Per-Eivind Johansen fra Vest-
fold. Som nestleder ble valgt byrådssekretær 
Cecilie Brein fra Oslo kommune. 

Østlandssamarbeidet har fulgt opp sitt 
arbeid i BSSSC  

På vegne av BSSSC (Baltic Sea States Subre-
gional Co-operation) har Østlandssamarbeidet 
fulgt opp arbeidet i felles energi og klimaplatt-
form i Østersjøen – etablert under det norske 
formannskapet. Plattformen har gjennomført 
tre møter i perioden og bl.a. bidratt med innspill 
til FNs klimaforhandlinger (COP 14 og COP 15 
møtene), til ministermøtet i BASREC (samar-
beidet mellom energidepartementene i de 10 

EUROPAPOLITISK SAMARBEID
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Østersjølandene), deltatt i utviklingen av energi-
scenarioer for Østersjøregionen med BDF (Baltic 
Development Forum) som hovedansvarlig, samt 
med innspill til konkrete prosjekt i handlingspla-
nen for EUs Østersjøstrategi. 

Østlandssamarbeidet har også fungert som 
ansvarlig i BSSSC for kontakt med den Nordlige 
dimensjon (ND) og presenterte bl.a. resultatet 
fra en spørreundersøkelse gjennomført av det 
norske formannskapet for styringsgruppa i ND. 
I november deltok Østlandssamarbeidet på en 
oppfølgende konferanse i regi av EUs Region-
komité i Helsingborg, Sverige. Arbeidet med å 
få en sub-regional dimensjon inn i ND har båret 
frukter. Embetsmannsforumet for ND besluttet 
i sitt møte i november i Stockholm å inkludere 
sub-regionale aktører i arbeidet i den Nordlige 
dimensjon.

Etter at Kjetil Lundemoen fra Oppland måtte 
trekke seg som Østlandssamarbeidets styremed-
lem i BSSSC, ble fylkesvaraordfører Tom E.B. 
Holthe i Vestfold i oktober valgt til nytt styre-
medlem. Arve Høiberg – også fra Vestfold – ble 
valgt som varamedlem. 20 representanter fra 
Norge deltok på BSSSCs årskonferanse i Ring-
sted, Danmark, i oktober. Tema for konferansen 
var klimatoppmøtet i København (COP 15) og 
EUs Østersjøstrategi. En egen resolusjon ble 
sendt fra konferansen til FNs klimatoppmøte.

EUs arbeid med makroregionale strategier 
er viktig også for Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet deltok aktivt i prosessen 
med å utvikle en EU strategi for Østersjøre-
gionen under BSSSCs formannskap. I februar 
ble det gjennomført en ungdomskonferanse 
i Hamburg for å gi ungdommen en stemme 
inn i Østersjøstrategien. Konferansen ble 
initiert av Østlandssamarbeidet sammen med 

EU-kommisjonen og Hamburgs Hansakontor 
i Brussel. Ungdomskonferansen ble en suk-
sess, og resultatet ble presentert på den siste 
konferansen for Østersjøstrategien, som ble 
gjennomført i Rostock/Warnemünde i februar. 
Representanter fra Østlandssamarbeidet deltok 
på begge konferansene. Ultimo oktober vedtok 
det Europeiske Råd Østersjøstrategien inkl. en 
handlingsplan med 15 prioritetsområder og 80 
flaggskipprosjekter. Dette er den første strate-
gien i sitt slag. Norge blir påvirket av strategien 
gjennom den Nordlige dimensjon og EØS-
avtalen. 

I forbindelse med Nordsjøkommisjonens gene-
ralforsamling i Nederland, i juni, ble det tatt ini-
tiativ til oppstart av arbeidet med en tilsvarende 
strategi for Nordsjøregionen. Nordsjøkommisjo-
nen under norsk ledelse har tatt et aktivt grep 
og jobber konstruktivt for å få EU-kommisjonen 
til å igangsette arbeidet med en EU strategi. I 
forbindelse med Open Days i Brussel i oktober 
ble det arrangert et eget seminar om Nordsjø-
strategi-initiativet i Norway House. 
 

Nært samarbeidet med nasjonale myndig-
heter er viktig 

I juni deltok statssekretær Elisabeth Walaas 
i Utenriksdepartementet (UD) på kontaktut-
valgets møte og snakket om St.meld. 15 
(2008-2009) om hovedlinjene i norsk utenriks-
politikk, om EØS-finansieringsordningene og 
om norsk oppfølging av EUs maritime politikk. 
I kontaktutvalgets møte i oktober var bl.a. EUs 
Østersjøstrategi tema og en representant fra det 
svenske EU-formannskapet informerte sammen 
med en representant fra norsk UD. En represen-
tant fra UD deltok også på møte i internasjonalt 
fagpolitisk utvalg i november og orienterte om 
Østersjørådet og det kommende norske for-
mannskapet.

Fra møtet i internasjonalt fagpolitisk utvalg
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Fylkesordfører Ole Haabeth i Østfold deltok i 
utenriksministerens delegasjon til møte i Øst-
ersjørådet i Danmark primo juni. Et bilateralt 
møte mellom den norske utenriksministeren 
og Russlands utenriksminister Lavrov inngikk i 
opplegget. 

Europapolitisk forum (EPF - et samarbeidsforum 
mellom nasjonale, regionale og lokale myn-
digheter) gjennomførte to møter i 2009 – ett 
i Bergen i mai og ett i Oslo i november. Gunn 
Marit Helgesen og Ole Haabeth har vært Øst-
landssamarbeidets deltakere i disse møtene som 
hadde fokus på henholdsvis maritim politikk og 
energi og klima. EPF har fungert som en god 
plattform for gjensidig informasjon og menings-
utveksling om europapolitiske tema. 

I nært samarbeid med KRD bidro Østlands-
samarbeidet til forberedelse og gjennomføring 
av møte i Overvåkingskomiteen i Interreg IV B 
Østersjøprogrammet i Oslo medio september. 
22 prosjekt ble godkjent i møtet – bl.a. ett 
med norsk prosjektledelse: ”TransInForm” ved 
Notodden kommune, Telemark. I desember 
deltok Østlandssamarbeidet på vegne av KRD 
på en samling for Barentsregionen i Finland. 
Samlingen hadde som mål å bidra til flere og 
bedre søknader til Interreg Østersjøprogrammet 
fra aktører i Barentsområdet. 

Ungdomsnettverket ØstsamUng har fått 
egen koordinator 

I august startet Anne Margrethe Holtet i 25 % 
stilling som koordinator for ungdomssatsingen 
i Østlandssamarbeidet. ØstsamUng har i 2009 
gjennomført to samlinger – en i Drammen i 
mars med fokus på ungdomsdemokrati og en 
på Hamar i oktober med fokus på bærekraftig 
samfunnsutvikling. Ungdom fra Østlandet har 
deltatt på samlinger i BSSSCs ungdomsnettverk 
inkl. konferansen YESS i kant med BSSSCs 
årskonferanse i Danmark i oktober, på AERs 
sommerskole i Spania i august og på møter i 
AERs nye ungdomsnettverk i Polen i mai og i 
Frankrike i desember.  

Interreg-programmene er viktige verktøy 
for regional utvikling

Østlandssamarbeidet engasjerte seg aktivt for å 
opprettholde en støttegrad på 50 % til norske 
partnere i Interreg B og C programmene.
Kontakt-utvalget behandlet dette i en sak i juni, 
og konklusjonene ble videreformidlet i brev til 

daværende kommunal- og regionalminister. I 
starten av desember ble det klart at KRD opp-
rettholder 50 % støtte i Østersjøprogrammet og 
tilbakejusterer til 50 % støtte for Nordsjøpro-
grammet og programmet for Nordlig Periferi. 
Østlandssamarbeidet la til rette for informa-
sjon/dialogmøter om aktuelle Interreg B- og 
C-prosjekt og Urbact programmet henholdsvis i 
januar og i mai. Aktører fra Østlandsområdet er 
nå med i 25 godkjente prosjekt innen Interreg 
IV B og C samt i ett Urbact prosjekt (Notodden 
kommune). 

Pilotprosjekt for entreprenørskap i utdan-
ningen er i gang i Litauen

Som en oppfølging av programmet for kom-
petanse og verdiskaping i Østlandssamarbeidet 
(avsluttet i 2008) har Vestfold fylkeskommune 
jobbet nært med sin samarbeidsregion Kaunas i 
Litauen for å få på plass et pilotprosjekt innen-
for ungt entreprenørskap. ”Den norske model-
len” for entreprenørskap i utdanningen ble 
jobbet fram som et eget delprosjekt i program-
met. Pilotprosjektet er igangsatt med støtte fra 
EØS-finansieringsmekanismen i Litauen. Arbei-
det ledes fra Nøtterøy videregående skole. 

Fylkeskommunenes internasjonale medar-
beidere har dannet nytt nettverk

Rogaland fylkeskommune tok i 2009 initiativ 
til etablering av et nettverk av internasjonale 
medarbeidere i fylkeskommunene i Norge. 
Første møte fant sted i mai på Sola. Andre møte 
var i Tromsø i november med Troms fylkeskom-
mune og Landsdelsutvalget for Nord-Norge og 
Nord-Trøndelag som vertskap. Neste samling vil 
Buskerud fylkeskommune og Østlandssamarbei-
det ha ansvar for mai 2010. 

Statssekretær Elisabeth Walaas orienterer
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Faggruppene utgjør administrativ basis

Den administrative virksomheten innen Øst-
landssamarbeidet er i stor grad knyttet til 
faggrupper (faste nettverksgrupper). Nettverks-
grupper finnes for følgende fagområder: 

Opplæring, kompetanseutvikling og verdi-
skaping
Gruppa ble ledet av fylkesopplæringssjef Einar 
Wium fra Østfold fylkeskommune fram til 
august. Da ble ledervervet overtatt av fylkes-
opplæringssjef Bjørn Larsen fra Telemark fylkes-
kommune.

Internasjonalt regionalt samarbeid 
Gruppa ledes av Bjørn Reisz, leder av avdeling 
for internasjonalt arbeid i Telemark fylkeskom-
mune.
 
Samferdsel
Gruppa ble ledet av samferdselssjef Arild Bøhn, 
Oppland fylkeskommune, fram til juni 2009. Da 
ble ledelsen overtatt av samferdselskoordinator 

Tom Granquist fra Akershus fylkeskommune, 
med rådgiver Torstein Fjeld fra Telemark fylkes-
kommune som nestleder.

Energi og klima 
Direktør for avdeling plan i Vestfold fylkeskom-
mune, Anne Cathrine Sverdrup, ble i 2009 
valgt til leder av denne nettverksgruppa. Som 
nestleder ble valgt rådgiver Terezia Lestinska fra 
Oppland fylkeskommune. 

Østlandssamarbeidet har et eget sekretariat

Sekretariat for Østlandssamarbeidet er et ser-
vice- og samordningsorgan for de ulike grupper 
og utvalg som er etablert innen Østlandssam-
arbeidet. Akershus fylkeskommune er arbeids-
giver for sekretariatet. Sekretariatet har siden 
1998 vært ledet av Inge Brørs. Fast ansatte 
medarbeidere er i tillegg Ann Irene Sæternes og 
Unn Ribe. Anne Margrethe Holtet ble høsten 
2009 engasjert i 25 % stilling som koordinator 
for ungdomssatsingen i Østlandssamarbeidet.
   

ADMINSTRATIVE GRUPPER OG ORGANISASJON
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Hovedoversikt

Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av Akershus og 
Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2007 og 2008 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2007 2008 2009
Driftsinntekter (overføringer) 5.748.552 5.328.968 5.033.795
Lønn, inkl trygd og pensjon 3.066.198 2.892.357 2.096.168
Kjøp av varer og tjenester 2.382.339 2.255.478 1.339.194
Overføringer 808.557 462.671 680.091
Sum driftsutgifter 6.257.094 5.610.507 4.115.453
Netto driftsresultat -508.542 -281.539 918.342
Avsetning til fond 212.300 0 918.342
Overføring fra forrige år og bruk av fond 720.842 281.539 0
Resultat 0 0 0

 
 

Balanse ved utgangen av 2009 var på 3.255.829 kr, inkl. 170.000 kr øremerket utstillingen Landes-
schau i 2010 og kunsthåndverkutstilling i 2011. Balanse ved utgangen av 2008 var 2.337.486 kr.

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 
2009 (tall fra 2007 og 2008 til sammenligning): 

AKTIVITET/PROSJEKT Netto 2007 Netto 2008 Netto 2009
Innbet. fra fylkeskom., bruk/avsetning av fond 5.090.897 4.919.239 4.011.658
Sekretariatet -1.952.733 -2.203.421 -2.410.925
Utvalg, grupper og seminarer -145.920 -186.793 -138.182
Informasjon -72.591 -66.728 -51.504
Interreg-prosjekter 126.617 -17.787 -121.141
Østlandsutstillingen -468.870
Kompetanseprosjekter 5.786 -20.786 0
BSSSC -2.094.062 -1.899.208 -31.638
Internasjonalt samarbeid -424.301 -248.715 -385.713
Energi og klima -7.185 -126.908
Samferdsel -429.904 -352.839 -216.092
Kompetanse og verdiskapning -146.456 -41.308
Interreg generelt 42.668 125.531 -60.685
Sum 0 0 0

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

ØKONOMI
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REVISORBEKREFTELSE





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

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 02180
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 70 70

www.akershus.no

www.bfk.no

www.hedmark.org

www.oslo.kommune.no

www.telemark-fk.no

www.vfk.no

www.oppland.no

www.ostfold-f.kommune.no
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