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HØYDEPUNKTER I 2010

 
Sterkere politisk medvirkning og forankring

Tre nye fagpolitiske utvalg ble opprettet i 2009 – innen samferdsel, innen energi og klima og innen 
opplæring, kompetanse og verdiskaping. Sammen med internasjonalt fagpolitisk utvalg, som ble 
etablert i 2004, gir disse utvalgene en sterkere politisk medvirkning og forankring av Østlandssamar-
beidets virksomhet enn tidligere.

Revisjon av Østlandspakka

Et velfungerende transportsystem med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for en balansert og fler-
kjernet utvikling på Østlandet. De sentrale områdene vil stå overfor store utfordringer i form av sterk 
befolkningsøkning – 500.000 nye innbyggere forventes fram til 2030. Både vegene og jernbanenet-
tet må bygges ut for å ta igjen etterslep og for å holde tritt med den sterke befolkningsveksten og 
de transportbehovene den generer.

Østlandssamarbeidet ønsker å være aktivt med for å legge premissene for neste versjon av Nasjonal 
transportplan (NTP). Parallelt med at de statlige transportetatene har gjennomført ulike utrednin-
ger som grunnlag for planfasen for NTP 2014-2023, har derfor Østlandssamarbeidet arbeidet med 
revisjon av Østlandspakka, slik at fylkeskommunenes felles mål og synspunkter i mars 2011 kan 
oversendes transportetatene som innspill til videre planarbeid. Med fagpolitisk utvalg samferdsel som 
koordinerende enhet for arbeidet, har det vært stort politisk engasjement i revisjonsarbeidet. 

Viktig samarbeid om energi og klima

Hver fylkeskommune har begrensede ressurser og begrenset fagkompetanse innen energi og klima. 
Målrettet samarbeid gir merverdi for den enkelte fylkeskommune. Faglig påfyll og diskusjoner har 
vært en viktig del av arbeidet med å utvikle en felles kunnskapsplattform og forståelse for utfordrin-
gene. Fagpolitisk utvalg har i 2010 gjennomført to arrangementer for kunnskapsutveksling og allian-
sebygging. En konferanse om transport og utslipp av klimagasser ble gjennomført i samarbeid med 
fagpolitisk utvalg for samferdsel i april og et dialogmøte med sentrale aktører innen energisektoren i 
november.  Klimavennlig drivstoff og samarbeid for å etablere bedre infrastruktur for el-biler er under 
arbeid som konkret prosjekt.

Innspill til kunnskapsministeren

Fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping møtte kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen i august og tok da opp tre temaer: fylkeskommunens rolle og oppgaver i hele utdannings-
systemet, overgangen mellom skoleslagene og fagopplæringen. Kunnskapsministeren på sin side 
inviterte til samarbeid om Ny Giv - Gjennomføring i Vgo, som statsråd og statsminister hadde lansert 
ved skolestart et par uker før. Ny Giv gjennomføres med to prosjekter, ett gjelder overgangen 10.
klasse - videregående skole og ett samarbeid oppfølgingstjenesten - NAV – om unge som ikke er 
i skole eller jobb.  

Østlandsfylkene vil markere seg i Tyskland

Østlandssamarbeidet er invitert med som regional partner av den norske ambassaden i Berlin i 
forbindelse med at Norge er partnerland på den 822. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG i mai 2011. 
Målet er å profilere Osloregionen som en nært beliggende, lett tilgjengelig og attraktiv region for 
korte og lengre besøk fra Hamburg/Nord-Tyskland.  Prosjektet er utviklet i samarbeid med sentrale 
bedriftsaktører som Color Line, Hurtigruta, Arcus, Tine, Bergans of Norway, DnB Nor og Innovasjon 
Norge. Egne websider er etablert for arrangementet www.norwegenfestival.de, og en større reise-
livskampanje er under arbeid for ytterligere å forsterke aktiviteten. Den norske presentasjonen, som 
også inkluderer en rekke kulturarrangementer, vil bli åpnet av kronprins Haakon.

Aktiv deltakelse i europeiske organisasjoner

Det europapolitiske samarbeidet har som i tidligere år hatt betydelig virksomhet tilknyttet internasjo-
nale organisasjoner som AER, BSSSC, CPMR og Nordsjøkommisjonen, hvor Gunn Marit Helgesen ble 
gjenvalgt som president for tredje gang.

http://www.norwegenfestival.de/
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Samarbeidet for bedre ressursutnyttelse og større gjennomslagskraft

Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene på Østlan-
det: 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 opp-
gaver fylkeskommunene er enige om å løse gjennom Østlandssamarbeidet. Dette kan være oppga-
ver 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 ulike prosjekter.

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 2010

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/RUNAR HANNEVOLD

HEDMARK SIV TØRUDBAKKEN (A) JONNY RUNE HULT (FRP) HANNE VARHAUG SØBERG

OPPLAND AUDUN TRON (A) IVAR ODNES (SP) BERNT M. TORDHOL

OSLO 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) ØYVIND SØRENSEN

ØSTFOLD OLE HAABETH (A) ERLEND WIBORG (FRP) ATLE HAGA

Arbeidsutvalget 

Arbeidsutvalget forbereder sakene til kontaktutvalget og fremmer innstilling som grunnlag for 
kontaktutvalgets behandling. Arbeidsutvalget består av fire medlemmer fra den politiske ledelse i fyl-
keskommunene (inkl. Oslo kommune) og fire medlemmer fra den administrative ledelse. De politiske 
medlemmene velges for to år om gangen. Arbeidsutvalget har i 2010 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 ØYVIND SØRENSEN

FYLKESRÅDMANN ATLE HAGA

SAMARBEID MELLOM ÅTTE FYLKESKOMMUNER
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Østlandssamarbeidet opprettet i 2009 tre nye fagpolitiske utvalg, hvert med 15 medlemmer. Alle fyl-
keskommunene valgte å oppnevne to medlemmer til hvert utvalg – en fra politisk posisjon og en fra 
opposisjon. Oslo kommune har oppnevnt ett medlem til hvert utvalg. De nye utvalgene ble opprettet 
innen:
• Energi og klima
• Opplæring, kompetanse og verdiskaping
• Samferdsel

Også internasjonalt fagpolitisk utvalg ble utvidet til samme antall medlemmer som de nye utvalgene. 
Fylkeskommunenes representanter i de fire fagpolitiske utvalgene er:

Medlemmer i fagpolitiske utvalg

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

SIGMUND HAGEN (SV)  
SANNA SARROMAA (V)

OSLO KRISTIN VINJE (H) CECILIE BREIN (FRP)

TELEMARK TORLEIF VIKRE (FRP) 
SIGBJØRN MOLVIK (SV)

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

VESTFOLD UNNI HANSON (FRP) 
ØYVIND HUNSKAAR (SP)

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 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)

Positiv mini-evaluering

Det ble høsten 2010 gjennomført en mini-evaluering av virksomheten i de fire fagpolitiske utval-
gene. Arbeidet ser ut til å være i god flyt og sees på som interessant og relevant for medlemmene. 
Utvalgene fungerer meget bra som forum for informasjons- og erfaringsutveksling og bra i forhold 
til Østlandssamarbeidets aktivitetsprogram. Virksomheten antas likevel å kunne forbedres gjennom 
klarere prioriteringer og mer konkrete handlingspunkt i aktivitetsprogrammene. Koblingene tilbake i 
egen fylkeskommune er der hvor det antas å være størst potensial for forbedringer.

FAGPOLITISKE UTVALG – SENTRALE PREMISSGIVERE
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FAGPOLITISKE UTVALG – SENTRALE PREMISSGIVERE

Revisjon av Østlandspakka 

Østlandssamarbeidet ønsker å være aktivt med 
for å legge premissene for neste versjon av 
Nasjonal transportplan (NTP) – for perioden 
2014-2023. Fagpolitisk utvalg for samferdsel 
besluttet allerede høsten 2009 at dette skulle 
være hovedoppgaven i 2010. Parallelt med at 
de statlige transportetatene har gjennomført 
ulike utredninger som grunnlag for planfasen 
for NTP 2014-2023, har derfor Østlandssamar-
beidet arbeidet med revisjon av Østlandspakka, 
slik at fylkeskommunenes felles mål og syns-
punkter kan oversendes transportetatene som 
innspill til videre planarbeid. 

Med fagpolitisk utvalg som koordinerende 
enhet, har det vært stort politisk engasjement i 
revisjonsarbeidet. Mange av medlemmene i fag-
politisk utvalg har deltatt i to politiske arbeids-
grupper som ble etablert for å gi ekstra kraft og 
forankring til arbeidet. Den ene av arbeidsgrup-
pene, under ledelse av byrådssekretær Tommy 
Skjervold fra Oslo kommune, har som mandat å 
identifisere og føre dialog med aktuelle allian-
separtnere, både private og offentlige, som vil 
arbeide for at utbygging av jernbane og veg 
på Østlandet blir gjennomført innen rimelig 
tid. Den andre arbeidsgruppa, under ledelse av 
utvalgsleder Erik Holmelin fra Vestfold fylkes-
kommune, har hatt et todelt mandat:

  - å lage grunnlag for politiske vedtak som 
sikrer at behovet for utbygging av jernbane 
og veg på Østlandet blir gjennomført innen 
rimelig tid 

  - å legge grunnlaget for en finansiering som 
gjør det mulig å doble kollektivtrafikken på 
Østlandet 

SAMFERDSEL 

Fagpolitisk utvalg for samferdsel sluttbehandlet 
forslag til revidert Østlandspakke 19. januar 
2010. Forslaget vil bli viderebehandlet i kontakt-
utvalget. Revidert Østlandspakke understreker 
at et velfungerende transportsystem på Østlan-
det er avgjørende både for landsdelen og resten 
av Norge. 

De sentrale områdene på Østlandet vil stå 
overfor store utfordringer i form av sterk 
befolkningsøkning – 500.000 nye innbyggere 
forventes fram til 2030. Et velfungerende trans-
portsystem med tilstrekkelig kapasitet er avgjø-
rende for en balansert og flerkjernet utvikling i 
landsdelen. Både vegene og jernbanenettet må 
bygges ut for å ta igjen etterslep og for å holde 
tritt med den sterke befolkningsveksten og de 
transportbehovene den generer.

Parallelt med arbeidet med Østlandspakka som 
konsept, er det utarbeidet en tiltaksplan for 
kontakt med politikere, andre samarbeidspart-
nere og media for å få gjennomslag for forsla-
gene i revidert Østlandspakke. 

Transport og utslipp av klimagasser

Nasjonalt står transportsektoren for 32 prosent 
av utslippene av klimagasser. På Østlandet er 
transportsektoren dominerende – med over 40 
prosent av utslippene for landsdelen som helhet 
og over 60 prosent i Oslo-området.  Her som i 
resten av landet øker utslippene fra transport-
sektoren. Som et fellesprosjekt mellom fagpo-
litisk utvalg for samferdsel og utvalg for energi 
og klima, ble det i april arrangert en konferanse 
om dette tema. Det ble lagt opp til at informa-
sjon og utfordringer fra konferansen primært 
skal følges opp i den enkelte fylkeskommune. 

Stort engasjement i møtene i 
fagpolitisk utvalg for samferdsel  
- også under pausene
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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. Hovedprodukt 
fra Østlandssamarbeidet i 2010 var en rapport 
om muligheter og flaskehalser for økt jernbane-
transport. Rapporten bygger i betydelig grad på 
intervjuer med sentrale aktører innen gods- og 
logistikkbransjen.

Felles informasjon og erfaringsutveksling

Møtene i fagpolitisk utvalg for samferdsel skal 
være en arena for felles utforming av politikk, 
og for å lære av hverandre. Som ledd i dette 
og arbeidet med innspill til NTP 2014-2023 har 
fagpolitisk utvalg invitert flere eksterne aktø-
rer til innlegg og diskusjon i utvalgets møter. 
Eksempelvis kan nevnes Jernbaneverket, Jernba-
nealliansen, NHO og LO.

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 2010 som 
medlemmer de fylkeskommunale innkjøpsorga-
nene for kollektivtrafikken i 16 av landets fylker. 
Kollektivtrafikken i medlemsfylkene utgjør 95 % 
av all kollektivtrafikk i Norge.

Samferdselsgruppa har flere undergrupper

Virksomheten i den administrative samferd-
selsgruppa har i 2010 i stor grad vært konsen-
trert om arbeidet med revidert Østlandspakke.  
Andre konkrete samferdelstema har vært utvik-
let i regi av administrative undergrupper:

  - Arbeidsgruppa for elektronisk billettering 
følger utviklingen i Østlandsfylkene med sikte 
på å kunne bidra til et helhetlig billettsystem 
for hele landsdelen når fellessystemet for 
NSB og Ruter blir fullt operativt.

  - En annen undergruppe har fra 2010 sam-
arbeidet med representanter fra Statistisk 
sentralbyrå for å forbedre statistikken over 
økonomisk innsats og produksjon av kollek-
tivtransport i fylkene.

  - En tredje undergruppe ser på fylkeskomm-
munenes ressursbruk og tilbud for personer 
med behov for spesielt tilrettelagt transport 
(TT-kjøring). Mange av fylkeskommunene er 
involvert i pilotprosjekter, og det foregår mye 
nyttig erfaringsutveksling i arbeidsgruppa.

Det var trangt om plassen under Kollektivtrafikkonferansen 2010. Foto: Trond Myhre, Vestviken Kollektivtrafikk
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Helge Kolstad, leder av fagpolitsk utvalg Avdelingsleder Ann-Cathrin Vaage fra Statoil orienterte om 
klimavennlig drivstoff på konferansen i april

ENERGI OG KLIMA

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 livsgrunnlaget 
til milliarder av mennesker verden over. Stortin-
gets klimaforlik fra 2008 innebærer at Norge 
åpner for å framskynde målet om å bli et kar-
bonnøytralt samfunn fra 2050 til 2030. Innen 
2020 skal de norske utslippene av klimagasser 
reduseres med 15 - 17 millioner tonn når skog 
er inkludert. Dette innebærer at om lag 2/3 av 
Norges totale utslippsreduksjoner forutsettes 
tatt 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 for energi og klima ble 
konstituert i mai 2009. Utvalget var i startfasen 
fokusert på kunnskaps- og erfaringsutveksling 
og å ”feie for egen dør” - særlig med tanke på 
fylkeskommunen som byggeier. Utvalget har 
også vært opptatt av å se energi og klima i sam-
menheng med arbeidet i de øvrige innsatsom-
rådene for Østlandssamarbeidet – og spesielt 
samferdsel.

Utvalget mener at det både faglig og poli-
tisk er viktig med et samarbeid om klima og 
energi.  Hver fylkeskommune har begrensede 
ressurser og begrenset fagkompetanse. Mål-
rettet samarbeid gir merverdi for den enkelte 
fylkeskommune. Fagpolitisk utvalg har gjennom 
året utviklet et sterkere fokus på et fåtall mer 
konkrete arbeidsområder, hvor man gjennom 
politisk arbeid ønsker å få fram og nå felles mål 
for Østlandet, samt å kunne ha større slagkraft 
overfor Staten enn det den enkelte fylkeskom-
mune kan ha.  

Utvalget mener det er ønskelig og hensikts-
messig å fortsette etablert praksis med faglige 
foredrag. Faglig påfyll og etterfølgende disku-
sjoner er en viktig del av arbeidet med å utvikle 
en felles kunnskapsplattform og forståelse for 
utfordringene. Blant tema på dagsorden i 2010 
kan nevnes:

  - Alternativer for klimavennlig drivstoff på 
Østlandet

  - Kartlegging av bedrifter innen energi- og 
miljøteknologi

  - Klimatoppmøtet i København 2009 – Klima-
endringer og klimatilpasning 

  - Handlingsplan for elektrifisering av vegtran-
sport

Fagpolitisk utvalg besluttet i 2009 blant annet 
at det skulle gjennomføres to arrangementer 
for kunnskapsutveksling og alliansebygging i 
2010. En konferanse om transport og utslipp 
av klimagasser ble planlagt og gjennomført i 
samarbeid med fagpolitisk utvalg for samferdsel 



10Å
rs

ra
p

p
o

rt
 2

0
1
0

i april. Konferansen samlet ca 75 deltaker fra 
fylkeskommunene og ulike samarbeidspartnere.

Det andre arrangementet ble gjennomført 
som et dialogmøte med sentrale aktører innen 
energisektoren i november. Tema for møtet var 
”Energipolitikk på Østlandet de kommende 
år – på veg mot 2050”. Møtet ble planlagt og 
gjennomført i samarbeid med representanter fra 
energiselskapene på Østlandet. Møtet konklu-
derte med at det er behov for mer samarbeid 
på tvers av fylkesgrensene. Østlandssamarbeidet 
som politisk organisasjon kan spille en viktig rolle 
for å bedre rammebetingelsene for bærekraftig 
energiforsyning og energirelatert næringsutvik-
ling på Østlandet. Når det gjelder synergier ved 
mer samarbeid mellom energiselskapene, er det 
noe selskapene selv må finne ut av.

Tilpasning til klimaendringene

Klimatilpasning ses på som et viktig område 
for samarbeid. Gjeldende beredskapsplaner er i 
hovedsak basert på historie og tar ikke høyde for 
framtidige utfordringer relatert til klimaendringene. 
Store investeringer kreves framover. Kommunene 
ønsker bistand. Fagpolitisk utvalg mener at en 
omforent metodikk for å håndtere usikkerhet og 
risiko bør utvikles i fellesskap innen Østlandssam-
arbeidet. Felles forståelse av usikkerhet og risiko vil 
være viktige forutsetninger for klimatilpasningstil-
tak når det gjelder fylkeskommunenes eget ansvar 
for infrastruktur, vassdragsforvaltning og veiledning 
overfor kommunene. Mindre kommuner har ikke 
ressurser til klimatilpasningsarbeid, noe som gjør 
at fylkeskommunen som regional aktør må ta en 
pådriverrolle.

Fagpolitisk utvalg besluttet høsten 2010 å anbefale 
at Østlandssamarbeidet i løpet av 2011 gjen-
nomfører en felles drøfting av fylkeskommunenes 
ansvar for klimatilpasning basert på Flæte-utvalgets 
innstilling og annet relevant materiale. Flæte-

utvalgets innstilling - NOU 2010: 10 ”Tilpassing 
til eit klima i endring – Samfunnet si sårbarheit og 
behov for tilpassing til konsekvensar av klimaend-
ringane” - forelå i november. Fagpolitisk utvalg har 
bedt administrativ arbeidsgruppe lage utkast til 
felles elementer i fylkeskommunenes uttalelser til 
Flæte-utvalgets rapport.

Klimavennlig drivstoff og infrastruktur for el-biler 

Klimavennlig drivstoff var blant temaene på kon-
feransen våren 2010. Fagpolitisk utvalg for energi 
og klima mener at Østlandssamarbeidet kan ha 
en pådriverrolle for mer klimavennlige kjøretøy og 
lavere klimagassutslipp – i første omgang ved at 
fylkeskommunene går sammen om å få fram bedre 
infrastruktur for lading av el-biler - både vanlige 
ladestasjoner og stasjoner for hurtiglading. Trans-
nova har gitt positive reaksjoner på initiativet fra 
Østlandssamarbeidet. Etter oppdrag fra fagpolitisk 
utvalg arbeider administrativ faggruppe med forbe-
redelsene til en søknad.

Mange av fylkeskommunene vurderer bruk av 
biogass eller er involvert i prosjekter for pro-
duksjon og bruk av biogass. Bruk av biogass i 
kollektivtrafikken er et interessant marked, og 
fagpolitisk utvalg har bedt den administrative 
arbeidsgruppa lage en oversikt over fylkeskom-
munenes engasjement innen dette området, som 
grunnlag for eventuelt videre samarbeid.

Skogen som ressurs

Skogen har en tosidig funksjon i energi- og kli-
masammenheng: den kan levere fornybar energi 
og byggematerialer, og den kan bidra til opptak 
og lagring av CO2.  Fylkene på Østlandet har mye 
skog, og dette er derfor et tema av interesse for 
alle fylkeskommunene. Hedmark fylkeskommune 
har utarbeidet en egen fylkeskommunal strategi for 
skog og tre.  I den administrative gruppa har Hed-
mark påtatt seg en lederrolle for en ad hoc-gruppe 
som vil konkretisere hva et samarbeid kan bestå i.

Statssekretær Lars Erik Bartnes orienterte på april-konferan-
sen om Regjeringens forventninger til - og samarbeid med  

- transportsektoren

Myndighetskontakt Elisabeth Frydenlund fra Eidsiva Energi 
ledet dialogmøtet om energipolitikk på Østlandet
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Byråd Torger Ødegaard fra Oslo kommune var en av  
innlederne på årets temadag

Leder av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité, Marianne Aasen, og høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg fra 
Høgskolen i Hedmark var blant innlederne på årets temadag

OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING

Samarbeid både administrativt og politisk  

Fylkeskommunene har i mange år samarbeidet 
administrativt gjennom kompetansegruppa, 
der fylkesopplæringssjefene (eller tilsvarende 
stilling) møter. Østlandet med 8 fylker utgjør 
den største av de tre opplæringsregionene (øst, 
sør-vest og nord) som samarbeider på landsnivå 
i FFU – Forum for FylkesUtdanningssjefer. Opp-
gaven som regionkoordinator for opplærings-
region øst er tatt inn i Østlandssamarbeidets 
sekretariat. Kompetansegruppa har opprettet 
nettverksgrupper for ulike fagområder innen 
videregående opplæring (vgo).
 
Fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse 
og verdiskaping ble konstituert våren 2009, 
men allerede i mai 2008 arrangerte Østlands-
samarbeidet første temadag for opplæringspoli-
tikere på Østlandet. 

Temadag om det helhetlige opplæringsløpet    

Fagpolitisk utvalg bestemte ”Det helhetlige 
opplæringsløpet” som overskrift for temadagen 
i 2010. Leder av Stortingets utdanningskomité, 
Marianne Aasen fra Akershus, holdt åpningsfo-
redraget, Høgskolen i Hedmark orienterte om 
forskningsresultater, byråd Torger Ødegaard i 
Oslo tok for seg helhet fra barnehage til gjen-
nomføring av videregående opplæring, og nest-
leder i utvalget, Inger-Christin Torp, orienterte 
om samarbeidsprosjekt i Østfold mellom fylkes-
kommune, kommuner, KS og fylkesmann. Siste 
innlegg ble holdt fra fylkesopplæringssjefen i 
Buskerud – om PC og digitale læremidler i vgo. 

Møte med kunnskapsminister  
og fylkesordfører i Trondheim

Fagpolitisk utvalg ba om å få møte kunn-
skapsministeren i tilknytning til nasjonal opp-
læringskonferanse for vgo, som ble arrangert 
av Sør-Trøndelag fylkeskommune i august. Fra 
utvalgets side var tre tema spilt inn: fylkeskom-

munens rolle og oppgaver i hele utdannings-
systemet, overgangen mellom skoleslagene 
og fagopplæringen. Kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen inviterte til samarbeid om ”Ny Giv 
– Gjennomføring i vgo”. Utvalget møtte også 
fylkesordfører Tore Sandvik og hovedutvalgsle-
der Karianne Tung som ga en bred orientering 
om målet om å utvikle Trøndelag til Europas 
mest kreative region.

I de to ordinære møtene ellers i fagpolitisk 
utvalg var særskilte tema valgt for informasjon: 
I februar ble fagskolen og ulike problemstil-
linger presentert på bakgrunn av forvaltnings-
reformen med nytt ansvar til fylkeskommunene 
fra 1.1.2010. I utvalgets oktober-møte ble 
voksenopplæring satt på dagsorden, med fore-
drag fra Kunnskapsdepartementet, Vox (nasjo-
nalt fagorgan for kompetansepolitikk), VOFO 
(studieforbundenes interesseorganisasjon) og 
utvalget selv, ved Anne Marie Jøranli, Oppland. 
Fagpolitisk utvalg fikk også en orientering om 
oppfølgingstjenesten for unge.  
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Kompetansegruppa og nettverksgruppene

Av tidsmessige årsaker er møtene i Østlands-
samarbeidets kompetansegruppe blitt lagt 
i tilknytning til FFU-møtene, med unntak av 
februarmøtet som delvis var et fellesmøte med 
fagopplæringssjefene. Fire tema ble tatt opp 
da: gjennomgående dokumentasjon, kvalitets-
utvikling, prosjekt til fordypning og Vg 3 i skole. 
Ved de tre øvrige møtene i kompetansegruppa 
bestod sakene hovedsaklig i drøftinger og 
tilrådinger overfor fagpolitisk utvalg. Prosjekt 
om effekt av IKT-/PC-bruk i vgo ble lansert som 
et forslag i aktivitetsprogrammet og Akershus 
skrev et første notat om dette. 

Ut fra nye oppgaver på eksamensområdet 
vedtok kompetansegruppa å etablere en nett-
verksgruppe for eksamenskontorene. Samar-
beidet foregår utenfor Østlandssamarbeidet. 
Nettverksgrupper med bistand fra sekretariatet 
på opplæringsområdet i 2010 var fag- og 
yrkesopplæringsgruppa, oppfølgingstjenesten 
for unge utenfor vgo og arbeid, spesialundervis-
ning/opplæring i institusjon, voksenopplæring 
og gruppe for økonomi-kostra (ØKO). ØKO-
gruppa i Østlandssamarbeidet hadde ikke egne 
møter i 2010, men deltok i økonomi-kostra-
møter for alle tre opplæringsregionene og i 
fylkeskostramøter ved SSB og Utdanningsdirek-
toratet. 
 

De tre opplæringsregionene ble av Utdannings-
direktoratet invitert til samarbeid om å ta i bruk 
etterutdanningsmateriell for fagopplæringen. 
Fagopplæringsenhetene gjennomførte tiltak 
sammen og planla konferanse på nyåret 2011 
med over hundre deltakere. Gruppa for oppføl-
gingstjenesten (OT), som representerer 7 fylker 
(Oslo deltar ikke), hadde en vellykket inspira-
sjonssamling i Vestfold i september, for over 
hundre medarbeidere i ”OT”, der statssekretær 
Lisbeth Rugtvedt i Kunnskapsdepartementet ori-
enterte om Ny Giv med prosjekt OT-NAV. 

Hedmark var arrangørfylke for landskonfe-
ranse for spesialundervisning på Hamar, også i 
september. Signaler fra Utdanningsdirektoratet 
om sterk innstramming i praktisering av regel-
verk for ”særskilt-inntaket” medførte drøftinger 
av dette utover høsten. Gruppas medlemmer 
mente at slik innstramming vil føre til mindre 
muligheter for tilrettelegging for elever med 
behov og til mindre muligheter for skolene til 
å forberede for elever med særskilte behov. 
Problematikken tas med inn i 2011.

Fagpolitisk utvalg, under ledelse av fylkesordføerer Nils Aage Jegstad, drøftet opplæringsspørsmål 
med kunnskapsminister Kristin Halvorsen
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EUROPAPOLITISK SAMARBEID

HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 2011  
– Østlandsfylkene markerer seg Tyskland

Østlandssamarbeidet er invitert med som 
regional partner av den norske ambassaden i 
Berlin og generalkonsulatet i Hamburg i forbin-
delse med at Norge er partnerland på den 822. 
HAFENGEBURTSTAG HAMBURG 2011. Gjen-
nom hele 2010 har det vært jobbet aktivt med 
planlegging og forberedelse til Norgefestivalen i 
Hamburg i mai 2011. 

Kontaktutvalget behandlet i juni rammer for 
deltakelsen og budsjett. En politisk styrings-
gruppe ledet av Per-Eivind Johansen, Vestfold, 
og administrative arbeidsgrupper er aktivt invol-
vert i arbeidet, som koordineres inn mot den 
norske generalkonsulen i Hamburg. Målet er å 
profilere Osloregionen som en nært beliggende, 
lett tilgjengelig og attraktiv region for korte og 
lengre besøk fra Hamburg/Nord-Tyskland.  I til-
legg jobbes det med et seminar innenfor Clean 
Shipping i samarbeid med Tysk-Norsk Handels-
kammer, Oslo Maritime cluster, Maritimt forum 
Sør-øst samt Vestfold og Telemark fylkeskom-
muner. 

I mai ble det gjennomført en studietur til 
Hamburg med 20 representanter fra Østlands-
fylkene. Den17. september var det kick-off for 
prosjektet i Hamburg med representanter fra 
alle samarbeidspartnerne (Color Line, Hurtig-
ruta, Arcus, Tine, Bergans of Norway, DnB Nor, 
Innovasjon Norge, Posten Norge og Deutsche 
Post, den norske sjømannskirka i Hamburg, 
den norske klubben og Østlandssamarbeidet). 
I november gav Slottet tilbakemelding om at 
Kronprins Haakon vil åpne festivalen. 

Egne websider er etablert for arrangementet 
www.norwegenfestival.de og en større reise-
livskampanje er under arbeid for ytterligere å 
forsterke aktiviteten. Som en del av prosjektet 
bidrar Østlandsfylkene med kulturelle innslag 
under HAFENGEBURTSTAG v/teatergruppa Stella 
Polaris, Vikinger i Vestfold, Kong Frederik den 
IV’s Tamburafdeling af 1704 fra Gamle Fredrik-
stad og Telemark Messingkvintett. I tillegg deltar 
Oslo Domkor. Fregatten KNM Roald Amundsen, 
Galleasen Berntine fra Vestfold, Hurtigruteskipet 
Fram og skoleskipet Sjøkurs deltar under inn- og 
utseilingsparadene. Norgefestivalen inneholder 
også presentasjon av norsk film, jazz, litteratur, 
utstillinger, mat (spesielt fokus på fisk) og en 
framvisning av teaterstykket Peer Gynt fra Golå. 

Gunn Marit Helgesen gjenvalgt  
som president i Nordsjøkommisjonen

Fylkesordfører i Telemark og leder av interna-
sjonalt fagpolitisk utvalg i Østlandssamarbeidet 
ble i juni gjenvalgt for to nye år som president 
i Nordsjøkommisjonen under generalforsam-
lingen i Stavanger. Helgesen kandiderte også 
til vervet som president i CPMR (Conference of 
Peripheral and Maritime Regions) i september. 
Etter valget under CPMRs generalforsamling i 
Aberdeen ble det klart at Helgesen fortsetter 
som første visepresident i organisasjonen, som 
nå har fått en fransk president fra Bretagne.  
Nordsjøkommisjonen har gjennom hele 2010 
hatt fokus på arbeidet med en egen makroregi-
onal strategi for regionen - som har fått tittelen 
”North Sea 2020”. 

AER Norge etablert  

De norske medlemsregionene i AER (Assembly 
of European Regions) - alle fylkeskommunene 
i Østlandssamarbeidet, unntatt Oslo, samt 
Nordland og Hordaland - ble i januar 2010 
enige om å etablere AER Norge som plattform 
for informasjonsutveksling og dialog. Den 28. 
april ble det første møtet gjennomført i Oslo. 
AER Norge ledes av fylkesordfører i Østfold, Ole 
Haabeth, som også er norsk byråmedlem i AER. 
Sekretariatet i Østlandssamarbeidet bidrar til 
koordinering av AER Norge og med oppfølging 
av arbeidet i byrået. AER Norge har nær dialog 
med tilsvarende plattform i Sverige, og i møte 
3. november var leder av AER Sverige, Thomas 
Hartmann fra Västerbotten, gjest.  

Europarådets generalsekretær Torbjørn Jagland flankert av 
kontaktutvalgets nestleder og leder, fylkesordførerne  

Gunn Marit Helgesen og Roger Ryberg
Foto: Svein Borkhus, Hedmark fylkeskommune

http://www.norwegenfestival.de
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Ole Haabeth ble under generalforsamlingen i 
Istanbul i november gjenvalgt som medlem av 
byrået for to nye år, med fylkesvaraordfører 
Inge Solli, Akershus, som vara. 

Østersjøsamarbeidet og BSSSC i fokus 

Under BSSSCs årskonferanse i Tallinn i oktober 
ble Ingrid Klemp fra internasjonalt ungdoms-
nettverk i Akershus valg som nytt styremedlem 
i BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-ope-
ration). Sammen med en representant fra Polen 
utgjør Ingrid de to styremedlemmene valgt av 
BSSSCs ungdomsnettverk. Under årskonferan-
sen 2010 hadde Vestfold ansvar for en av de 
parallelle sesjonene med fokus på voksenopp-
læring. Vestfold fikk også god omtale for sitt 
prosjekt om ungt entreprenørskap i samarbeid 
med Kaunas, Litauen (som utgjorde et pilotpro-
sjekt innenfor Østlandssamarbeidets program 
for kompetanse og verdiskaping). 

Ved utgangen av 2010 avrundet Hamburg sitt 
toårige formannskap i BSSSC. Hamburg har 
hatt stort fokus på utdanning og FoU samt 
miljø. BSSSC har i 2010 jobbet med saker 
av politisk karakter samt støttet opp under 
konkrete samarbeidsinitiativ i regionen. Flere 
Interreg-prosjekt med støtte fra BSSSC er nå i 
gang med implementeringen. Samordningen 
av EUs første forum for Østersjøstrategien og 
BSSSCs årskonferanse i Tallinn er resultat av 
BSSSCs aktive innsats gjennom de siste årene 
rettet mot EUs Østersjøstrategi samt den gode 
dialogen med EU-kommisjonens generaldirekto-
rat for regionalpolitikk. 

Østlandssamarbeidet har vedtatt å påta seg 
vertskap for BSSSCs årskonferanse i 2012. Det 
første møtet i styringsgruppa ble gjennom-
ført i Tønsberg i desember under ledelse av 
fylkesvaraordfører i Vestfold, Tom E.B. Holthe 
(styremedlem i BSSSC). Konferansen planlegges 
sammen med en programkonferanse for Inter-
reg IV B Østersjøprogrammet. 

Østlandssamarbeidet har i 2010 vært repre-
sentert i referansegruppa for det norske 
formannskapet i Østersjørådet. Det har vært 
gjennomført 4 møter i perioden – for informa-
sjon, dialog og drøfting av arbeidet knyttet opp 
til forberedelse og gjennomføring av formann-
skapet. Ulike departement og direktorat som er 
involvert i Østersjøsamarbeidet deltar i gruppa 
sammen med representanter fra Stortinget, KS, 
Østlandssamarbeidet og Oslo kommune. 

Europapolitisk forum  
drøftet EUs 5. samhørighetsrapport  

Sammen med maritim politikk og Europapolitisk 
forums arbeid i 2011 stod EUs regionalpolitikk 
etter 2013 i fokus på møtet i desember. Fylkes-
ordfører Nils Aage Jegstad, Akershus, møtte i 
forumet på vegne av Østlandssamarbeidet og 
holdt et innlegg om viktige moment for neste 
generasjon Interreg-program og regionalpolitisk 
fokus generelt. 

Erfarings- og spredningskonferanse for 
Interreg prosjekt 

Internasjonalt fagpolitisk utvalg gjennomførte i 
mars en konferanse for å spre prosjekterfaringer 
fra deltakelsen i Interreg. Rundt 70 aktører fra 
Østlandsområdet møtte fram for å bidra med 
sine erfaringer og for å lære mer om resultatene 
av prosjektdeltakelsen innenfor Interreg B- og 
C-programmene. Statssekretær i KRD, Hege 
Solbakken, deltok sammen med representanter 
fra tyske Interreg-myndigheter og norske pro-
sjekteiere. I november gjennomførte Vestlands-
rådet en liknende konferanse i Bergen. 15 nye 
Interreg B- og C-prosjekt med norske partnere/
assosierte partnere er godkjent og startet opp i 
2010, bl.a. to prosjekt innenfor ”Clean Ship-
ping” – ett i Nordsjøen og ett i Østersjøen. 
Begge disse prosjektene er etablert med aktive 
aktører fra Østlandssamarbeidet og inngår i 
samarbeidet med Schleswig-Holstein. 

Energi var tema under årets  
kommisjonsmøte med Schleswig-Holstein 

Et seminar med fokus på fornybar energi 
innledet årets kommisjonsmøte med Schleswig-
Holstein, som fant sted på Institutt for ener-
giteknikk og i Kunnskapsbyen på Lillestrøm 
8. mars. I februar deltok kontaktutvalgets 
medlemmer på åpningen av utstillingen Landes-

Kontaktutvalgets leder Roger Ryberg sammen med  
statssekretær  Heinz Maurus, som ledet delegasjonen fra 

Schleswig-Holstein ved årets kommisjonsmøte
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Norges forhold til EU, Ulf Sverdrup, informerte 
om mandatet og prosessen som ble igangsatt 
våren 2010. Østlandssamarbeidet har fulgt 
opp oppfordringen om å komme med innspill 
til arbeidet og sende over informasjon om sine 
samarbeidsavtaler med regioner i Europa. 

Nettverket ØstsamUng har vært aktive 

Det er gjennomført to samlinger i ØstsamUng 
i 2010 – en i Tønsberg i april og en i Asker i 
september. I tillegg har ungdom fra Østlands-
fylkene deltatt på møter i BSSSCs ungdoms-
nettverk (i Szczecin i februar, i Tallinn i oktober 
og på Kielferga i desember) og i AERs ung-
domsarbeid (møte i ungdomsnettverket i Kroa-
tia i juni og deltakelse på sommerskolen i Sveits 
i august). Ni ungdommer fra Norge (Akershus, 
Hedmark, Oppland, Hordaland og Nordland) 
deltok på AERs generalforsamling i Istanbul i 
november. Det ble gjennomført et eget temase-
minar for ungdommene, og for øvrig deltok de 
som ordinære delegater på generalforsamlin-
gens faglige program og sosiale arrangement. 

Fylkeskolleganettverket møttes i Drammen

Sammen med Buskerud fylkeskommune var 
Østlandssamarbeidet vertskap for den tredje 
samlingen i fylkeskolleganettverket for inter-
nasjonale medarbeidere i Drammen 4. – 5. 
mai. Fokus ble satt på Østersjøsamarbeidet, på 
byutviklingen i Drammen med input fra inter-
nasjonale prosjekt og på erfaringsutveksling 
rundt arbeid med internasjonale strategier i 
fylkeskommunene. Det andre møtet i 2010 ble 
gjennomført i Kristiansand i november.

Norske, svenske og tyrkiske ungdommer ved AERs generalforsamling i Istanbul

schau Schleswig-Holstein i Oslo rådhus. Landes-
schau samarbeider med Østlandsutstillingen og 
alternerer med denne for visning i Norge og 
Tyskland. Tilknyttet utstillingen ble det gjen-
nomført et seminar for kunstnere fra Østlandet 
og Schleswig-Holstein med tema ”Artprojects, 
Nature, Ecology and Climatic changes”. I sep-
tember ble kommisjonsmøtet fulgt opp med et 
møte på administrativt nivå i Kiel. 

Interessant møte  
med generalsekretær i Europarådet 

I september gjennomførte internasjonalt 
fagpolitisk utvalg og internasjonal adminis-
trativ gruppe en studietur til Strasbourg. Der 
ble det avholdt møter med sekretariatet i AER, 
med generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn 
Jagland, med generalsekretær for kommunal- 
og regionalkongressen i Europarådet, Andreas 
Kiefer, og med representanter fra EU-parlamen-
tet. Den norske delegasjonen til Europarådet 
bistod i forberedelse og gjennomføring. Turen 
gav nyttig input til utvalgets arbeid. 

Regionenes rolle i Europa og  
Norges forhold til EU på dagsorden

Internasjonalt fagpolitisk utvalg satte regio-
nalpolitisk medvirkning og utredningen om 
Norges forhold til EU på dagsorden i sitt 
aprilmøte. Knud Andersen fra styret i Danske 
Regioner holdt innlegg om EUs Østersjøstrategi 
og framtidig regionalpolitikk etter 2013, samt 
om arbeidet i Committee of the Regions (CoR) 
og om regionenes rolle i Europa (multilevel 
governance). Sekretær for utvalget som ser på 
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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 Bjørn Larsen fra Telemark fylkeskommune.

•  Internasjonalt regionalt samarbeid
Gruppa ledes av Bjørn Reisz, leder av avdeling for internasjonalt arbeid i Telemark fylkeskommune. 

•  Samferdsel 
Gruppa ledes av samferdselskoordinator Tom Granquist fra Akershus fylkeskommune, med rådgi-
ver Torstein Fjeld fra Telemark fylkeskommune som nestleder.

•  Energi og klima 
Ny jobb og endring av arbeidsoppgaver har gjort at denne gruppa i 2010 har hatt tre ledere: først 
direktør for avdeling plan i Vestfold fylkeskommune, Anne Cathrine Sverdrup, deretter rådgiver 
Knut Ramtvedt fra Østfold fylkeskommune og til sist rådgiver Joakim Sveli fra Østfold fylkeskom-
mune.

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. Anne Margrethe Holtet ble høsten 2009 engasjert i 25 % 
stilling som koordinator for ungdomssatsingen i Østlandssamarbeidet.

Organisasjonskart for Østlandssamarbeidet

DE ÅTTE FYLKESKOMMUNENE PÅ ØSTLANDET

KONTAKTUTVALGET

ARBEIDSUTVALGET
SEKRETARIATET

SAMFERDSEL KOMPETANSE

INTERNASJONALT ENERGI OG KLIMA

AKERSHUS BUSKERUD HEDMARK OPPLAND OSLO TELEMARK VESTFOLD ØSTFOLD

SAMFERDSEL KOMPETANSE

INTERNASJONALT ENERGI OG KLIMA

PROSJEKTER

’’POLITISK’’ ADMINISTRATIVT

ADMINSTRATIVE FAGGRUPPER
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Hovedoversikt

Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av Akershus og 
Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2008 og 2009 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2008 2009 2010
Driftsinntekter (overføringer) 5.328.968 5.033.795 5.873.940
Lønn, inkl trygd og pensjon 2.892.357 2.096.168 -2.268.642
Kjøp av varer og tjenester 2.255.478 1.339.194 -2.278.058
Overføringer 462.671 -680.091 -1.195.770
Sum driftsutgifter 5.610.507 4.115.453 -5.742.470
Netto driftsresultat -281.539 918.342 131.470
Avsetning til fond (netto) 0 918.342 -131.470
Overføring fra forrige år og bruk av fond 281.539 0 0
Resultat 0 0 0

 
 

Balanse ved utgangen av 2010 var på 3.387.299 kr, inkludert 200.000 kr øremerket kunsthand-
verkutstillingen ”Connecting 2011” - et samarbeidsprosjekt med Schleswig-Holstein. Balanse ved 
utgangen av 2009 var 3.255.829 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 
2010 (tall fra 2008 og 2009 til sammenligning): 

AKTIVITET/PROSJEKT Netto 2008 Netto 2009 Netto 2010
Innbet. fra fylkeskom., bruk/avsetning av fond 4.919.239 4.011.658 4.891.469
Sekretariatet -2.203.421 -2.410.925 -2.547.633
Utvalg, grupper og seminarer -186.793 -138.182 -196.225
Informasjon -66.728 -51.504 -66.922
Interreg-prosjekter -17.787 -121.141 -321.963
Østlandsutstillingen -468.870 -710.688
Kompetanseprosjekter -20.786 0 -4.650
BSSSC -1.899.208 -31.638 -16.156
Internasjonalt samarbeid -248.715 -385.713 -432.247
Energi og klima -7.185 -126.908 -166.382
Samferdsel -352.839 -216.092 -269.029
Kompetanse og verdiskapning -41.308
Interreg generelt 125.531 -60.685 -159.575
Sum 0 0 0

Refusjoner for deltagelse i Interreg-prosjektet TransBaltic vil komme i 2011.

Under samferdsel inngår refusjon på 170.000 kr fra Kollektivtrafikkforeningen for sekretariats-
bistand.

Arbeid med “Interreg generelt” utføres av Østlandssamarbeidet etter avtale med Kommunal- og  
regionaldepartementet, som finansierer denne aktiviteten fullt ut. Refusjon på 172.939 kr i 2010 er 
inntektsført under ”Innbetalinger og bruk/avsetning fond”.

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
Postboks 3563
N-3007  DRAMMEN
Tel. +47 32 80 85 00
Fax +47 32 80 85 08

HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Postboks 4404 Bedriftssenteret
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 
Postboks 2844
N-3702 SKIEN
Tel. +47 35 91 70 00
Fax +47 35 91 70 01

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE
Svend Foynsgate 9,
N-3126 TØNSBERG  
Tel. +47 33 34 40 00
Fax +47 33 31 59 05

OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Postboks 988
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


