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HØYDEPUNKTER 2012
Aktivt påvirkningsarbeid for full utbygging av InterCity-triangelet
Full utbygging av dobbeltspor på jernbanen fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer innen 
2023 er et felles budskap fra fylkeskommunene på Østlandet og fra kommunene langs de 
tre linjene. InterCity-utbyggingen er landets viktigste samferdselssatsing og nødvendig for 
at hjertet i det norske transportsystemet skal fungere. 

I løpet av året ble det gjennomført mange aktiviteter og tiltak for å understreke hvor avgjø-
rende dette må være ved Regjeringens framleggelse av stortingsmeldingen om Nasjonal 
transportplan 2014-2023, og ved den etterfølgende behandling i Stortinget sommeren 
2013. Den politiske ledelse i fylkeskommunene har markert dette ved felles kronikk og 
andre medieinnlegg, ved arrangement på Oslo S og ved åpent brev til statsministeren. Det 
har vært arrangert seminar for stortingspolitikere, og alle ordførerne langs de tre linjene 
stilte medio oktober på Stortinget for å understreke kravet.

Selv om InterCity-utbyggingen har vært hovedsak, har det også vært en målrettet og 
strategisk satsing mot andre sider av samferdselspolitikken. Fylkeskommunene må settes 
økonomisk i stand til å ta igjen etterslep i investeringer, drift og vedlikehold av fylkes-
vegene. Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer godstransport på sjø og 
bane, vil være avgjørende for framkommelighet og for å redusere utslippene av klimagasser 
og stoffer som fører til lokal luftforurensing. 

To forskningsprosjekter om videregående opplæring igangsatt 
Østlandssamarbeidets idé om å få fram bedre kunnskap om bruk av IKT i videregående 
opplæring (vgo) ble i 2012 igangsatt som forskningsprosjekt.  Prosjektet «Sammenheng 
mellom IKT-bruk og læringsutbytte» finansieres gjennom KS sine FoU-midler. Oppdraget ble 
gitt til Digitale læringsmiljø ved Universitetet i Bergen.

Det andre prosjektet er en oppfølging ti år etter «Bortvalg og kompetanse»-prosjektet, som 
startet i 2002 og fikk fram kunnskap om bortvalg/frafall i vgo. Seks fylkeskommuner har 
gitt NIFU i oppdrag å undersøke hvordan det har gått med elever som våren 2002 søkte 
vgo. Hva slags kompetanse og arbeid mv. har de ti år etterpå?  

Vellykket Østersjøarrangement gjennomført på Lillestrøm i september
Østlandssamarbeidet var sammen med Kommunal- og regionaldepartementet vertskap for 
en større Østersjømarkering på Lillestrøm 16.-20. september. Her ble Østersjøsamarbeidet 
satt i fokus gjennom tre konferanser – ungdomskonferansen GREEN, BSSSCs 20. årskon-
feranse og programkonferansen for Interreg Østersjøprogrammet. Rundt 400 deltakere 
besøkte arrangementene og fikk med seg ulike plenumsforedrag, paneldebatter, parallelle 
fagsesjoner, gruppearbeid (ungdomskonferansen), prosjektutstilling og et integrert kultur-
program. Konferansene hadde fokus på energieffektivisering (GREEN), innovasjon innen 
grønn energi og rent vann (BSSSC) og prosjektsamarbeid i Østersjøregionen (Interreg). 

EØS-avtalen og Norges forhold til EU har stått i fokus
Europautredningen ble lagt fram i januar og gjennom året har denne og Regjeringens euro-
pamelding stått i fokus for dialog og debatt om europapolitikken i ulike fora. Østlandssam-
arbeidet bidro med innspill til utredningsarbeidet og deltok i høringen Utenriksdepartemen-
tet lanserte våren 2012. Tre møter ble gjennomført i Europapolitisk forum med hovedfokus 
på Norges relasjon til EU og EØS. 

Felles norsk-tysk utstilling for samtidskunst gjennomført 
Østlandsutstillingen, som er en landsdelsutstilling for samtidskunst for syv fylker, gjennom-
førte for første gang en felles utstilling med søsterorganisasjonen Landesschau i Schleswig-
Holstein. Utstillingen «Stereo not Mono» åpnet i Galleri F 15 i  Østfold 15. september.



ÅRSRAPPORT 20124

INNHOLD
HØYDEPUNKTER 2012 3
Aktivt påvirkningsarbeid for full utbygging av InterCity-triangelet 3
To forskningsprosjekter om videregående opplæring igangsatt  3
Vellykket Østersjøarrangement gjennomført på Lillestrøm i september 3
EØS-avtalen og Norges forhold til EU har stått i fokus 3
Felles norsk-tysk utstilling for samtidskunst gjennomført  3

SAMARBEID MELLOM ÅTTE FYLKESKOMMUNER 5
Kontaktutvalget er øverste organ innen Østlandssamarbeidet 5
Kontaktutvalgets medlemmer 2012 5
Rådmannsutvalget 5

FAGPOLITISKE UTVALG 6
Kontaktutvalget beslutter antall fagpolitiske i Østlandssamarbeidet  6

ORGANISASJON 7
Organisasjonskart for Østlandssamarbeidet - etter endring i 2012 7
Faggruppene utgjør administrativ basis 7
Østlandssamarbeidet har et eget sekretariat 7

SAMFERDSEL 8
Nytt fagpolitisk utvalg konstituert 8
Full utbygging av InterCity-triangelet innen 2023 8
To arrangementer på Stortinget 9
Felles plankonferanse 9
Åpent brev til statsministeren 10
Påvirkningsarbeidet er blitt registrert 10
Satsing både på bane og veg 11
Forutsigbar finansiering av økt kollektivtrafikk 11
TransBaltic – et Interreg prosjekt for bedre godstransport 11

OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING 12
Skoleeieransvar og ansvarsstyring – trender, begrep og utviklingsarbeid 12
To forskningsprosjekter i gang og ad hoc-gruppe om fagskolen nedsatt 12
Administrativt nettverksarbeid gir muligheter for erfaringsutveksling 13

EUROPAPOLITISK SAMARBEID 14
Nytt fagpolitisk utvalg og rullering av internasjonal strategi 14
Vellykkede konferanser for BSSSC og Østersjøprogrammet  14
BSSSC har hatt fokus på regionens rolle og muligheter 15
Ny president i Nordsjøkommisjonen 15
Nordisk samarbeid styrket innenfor AER  15
Nye Interreg-program for 2014-2020  15
Samarbeid med nasjonale myndigheter er videreutviklet 15
Innspill i forbindelse med høringer/konsultasjoner 16
Samarbeid med Schleswig-Holstein er viktig 16
Connecting – kunsthåndverk fra fem land 16
Ungdomsmedvirkning i det europapolitiske arbeidet er viktig 17
Fokus på flernivåstyring (multilevel governance) 17
Mangeårig leder av internasjonal administrativ gruppe takket av 17

ØSTLANDSUTSTILLINGEN 18

ØKONOMI 19
Hovedoversikt 19
Økonomisk oversikt etter formål 19

REVISORBEKREFTELSE 20



5

SAMARBEID MELLOM ÅTTE  
FYLKESKOMMUNER
Større politisk gjennomslagskraft og bedre ressursutnyttelse er grunnlaget 
for Østlandssamarbeidet, som er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de 
åtte fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, 
Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold. Fylkeskommunene har to hovedmål for 
deltakelsen i Østlandssamarbeidet:  
- felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer 
- utnyttelse av stordriftsfordeler gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeider

Kontaktutvalget er øverste organ innen Østlandssamarbeidet
Østlandssamarbeidet ble formelt etablert 19. mars 1993. Samarbeidet utfører de oppgaver 
fylkeskommunene er enige om å løse i fellesskap. Det 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 ulike prosjekter.

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 byråds-
leder), opposisjonsleder og representant for administrative leder (fylkesrådmann, fylkesdi-
rektør eller kommunaldirektør).

FYLKES-
KOMMUNE

FYLKESORDFØRER/-RÅDSLEDER
BYRÅDSLEDER

OPPOSISJONSLEDER FYLKESRÅDMANN/-DIREKTØR/
KOMMUNALDIREKTØR

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

BUSKERUD MORTEN ERIKSRØD (H) ROGER RYBERG (A) RUNAR HANNEVOLD

HEDMARK NJÅL FØSKER (A) / PER GUNNAR SVEEN (A) FRODE K. MIDTLUND (H) HANNE VARHAUG SØBERG

OPPLAND GRO LUNDBY (A) JØRAN ØDEGÅRD LUNDE (H) HJALMAR SOLBJØR

OSLO STIAN BERGER RØSLAND (H) LIBE RIBER-MOHN (A) NILS HOLM

TELEMARK TERJE RIIS-JOHANSEN (SP) GUNN MARIT HELGESEN (H) METTE FJULSRUD / EVY-ANNI EVENSEN

VESTFOLD PER-EIVIND JOHANSEN (H) ARVE HØIBERG (A) EGIL JOHANSEN

ØSTFOLD OLE HAABETH (A) EIRIK MILDE (H) ODD ROALD ANDREASSEN

Rådmannsutvalget
Rådmannsutvalget samordner den administrative behandlingen av saker i Østlandssamar-
beidet. Rådmannsutvalget hadde i 2012 følgende medlemmer:
     

AKERSHUS

BUSKERUD

HEDMARK

OPPLAND

OSLO

TELEMARK

VESTFOLD

ØSTFOLD

FYLKESRÅDMANN HARALD K. HORNE / FYLKESRÅDMANN TRON BAMRUD

FYLKESRÅDMANN RUNAR HANNEVOLD

FYLKESDIREKTØR HANNE VARHAUG SØBERG

ASS. FYLKESRÅDMANN HJALMAR SOLBJØR

KOMMUNALDIREKTØR NILS HOLM 

KONST. FYLKESRÅDMANN METTE FJULSRUD / FYLKESRÅDMANN EVY-ANNI EVENSEN 

FYLKESRÅDMANN EGIL JOHANSEN 

FYLKESDIREKTØR ODD ROALD ANDREASSEN

Kontaktutvalgets medlemmer 2012
Kontaktutvalget 2011-2015 ledes av fylkesordfører Ole Haabeth fra Østfold fylkeskom-
mune. Fylkesordfører Nils Aage Jegstad fra Akershus fylkeskommune er nestleder.

Kommunaldirektør Nils Holm, Oslo kommune, er leder av rådmannsutvalget. Fylkesrådmann 
Harald Horne, Akershus fylkeskommune, var nestleder inntil han sluttet som fylkesrådmann 
sommeren 2012. Som ny nestleder ble valgt hans etterfølger, fylkesrådmann Tron Bamrud.

Nils Aage Jegstad,
foto: Akershus fylkes-
kommune

Ole Haabeth,  
foto: Østfold fylkes-
kommune

Tron Bamrud, 
foto: Akershus fylkes-
kommune

Nils Holm, 
foto: Oslo kommune
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FAGPOLITISKE UTVALG
Målsettingen med fagpolitiske utvalg innen Østlandssamarbeidet er å oppnå 
bredere politisk deltakelse, sterkere involvering i arbeidet og mer kraft i de 
valgte fokusområdene. De fagpolitiske utvalgene skal være fora for infor-
masjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, for samordning 
av synspunkter og for oppfølging av Østlandssamarbeidets arbeidsprogram 
innen sine respektive arbeidsområder.
 

Kontaktutvalget beslutter antall fagpolitiske i Østlandssamarbeidet 
Fylkeskommunene anbefales å oppnevne medlem både fra posisjon og opposisjon til hvert 
fagpolitisk utvalg. Det er likevel opp til den enkelte fylkeskommune å beslutte om den 
ønsker å delta i et fagpolitisk utvalg, og om den vil delta med ett eller to medlemmer. Øst-
landssamarbeidet hadde i 2012 tre fagpolitiske utvalg.

INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG

AKERSHUS LARS SALVESEN (KRF) OG SIRI HOV EGGEN (A)

BUSKERUD BRITT HOMSTVEDT (FRP) OG ROGER RyBERG (A)

HEDMARK EVA ARNSETH (A) / LASSE JULIUSSEN (A) OG ERIK RINGNES (V)

OPPLAND IVAR ODNES (SP) OG LASSE LEHRE (H) 

OSLO ANNE SIRI KOKSRUD (V) 

TELEMARK CHRISTIAN TyNNING BJØRNØ (A) OG GUNN MARIT HELGESEN (H) 

VESTFOLD KAREN ANNE KJENDLIE (H) OG IVAR RAMBERG (SV)

ØSTFOLD PER INGE BJERKNES (SP) OG FREDERIKKE STENSRØD (FRP)

FAGPOLITISK UTVALG FOR OPPLÆRING, KOMPETANSE OG VERDISKAPING

AKERSHUS ARNE RUNE GJELSVIK (FRP) OG ANDREAS HALSE (SV)

BUSKERUD ELIZABETH SKOGRAND (H) OG BJØRN TORE ØDEGÅRDEN (A) 

HEDMARK AASA GJESTVANG (SP) OG TONE COUCHERON (FRP)

OPPLAND SIGMUND HAGEN (SV) OG SANNA SARROMAA (V) / KARI ANNE JØNNES (H)

OSLO (Oslo har valgt å ikke delta i dette fagpolitiske utvalget)

TELEMARK JØRUND A. RUUD (A) OG FRODE LIEUNGH (H)

VESTFOLD FRODE G. HESTNES (FRP) OG BERIT EIVI NILSEN (A)

ØSTFOLD INGER-CHRISTIN TORP (A) OG SIMEN NORD (H)

FAGPOLISK UTVALG FOR SAMFERDSEL

AKERSHUS ANETTE SOLLI (H) OG RUTH SOLVEIG BIRKELAND (SV)

BUSKERUD TROND JOHANSEN (KRF) OG ANNE SANDUM (A)

HEDMARK PER-GUNNAR SVEEN (A) /ANNE KARIN TORP ADOLFSEN OG TOR ANDRE JOHNSEN (FRP)

OPPLAND REIDUN GRAVDAHL (A) OG EIVIND BRENNA (V)

OSLO OLA ELVESTUEN (V)

TELEMARK SIGBJØRN MOLVIK (SV) OG EDVARD MæLAND (H)

VESTFOLD KÅRE PETTERSEN (V) OG TOM STRØMSTAD OLSEN (A)

ØSTFOLD OLAV MOE (KRF) OG GRETHA KANT (H)

Ivar Odnes – nestleder, 
foto: Oppland  
fylkeskommune

Bjørn T. Ødegården – 
nestleder,  
foto: Buskerud  
fylkeskommune

Gunn Marit Helgesen 
– leder, foto: Dan Riis/
Telemark fylkeskom-
mune

Aasa Gjestvang – 
leder,  foto: Per Erik 
Holland

Trond Johansen – 
leder, 
foto: Buskerud  
fylkeskommune

Kåre Pettersen – 
nestleder, 
foto: Vestfold  
fylkeskommune
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Faggruppene utgjør administrativ basis
Den administrative virksomheten innen Østlandssamarbeidet er i stor grad knyttet til fag-
grupper (faste nettverksgrupper). Oversikt for 2012: 

•	 Opplæring og kompetanse 
Gruppa ledes av fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen fra Telemark fylkeskommune.

•	 Internasjonalt regionalt samarbeid  
Gruppa har gjennom mange år vært ledet av Bjørn Reisz, fra Telemark fylkeskommune. 
Kjersti Garberg, internasjonal koordinator i Østfold fylkeskommune, overtok som ny 
leder høsten 2012.

•	 Samferdsel 
Gruppa ledes av seniorrådgiver Tom Granquist fra Akershus fylkeskommune.

Østlandssamarbeidet har et eget sekretariat
Sekretariat for Østlandssamarbeidet er et service- og samordningsorgan for de ulike grup-
per og utvalg som er etablert innen Østlandssamarbeidet. Akershus fylkeskommune er 
arbeidsgiver for sekretariatet. Sekretariatet har tre fast ansatte medarbeidere: Inge Brørs, 
Ann Irene Sæternes og Unn Ribe. Borghild Krossli har vært innleid som ungdomskoordina-
tor i 2012. Bjørn Reisz ble høsten 2012 engasjert som prosjektleder for Interreg-prosjektet 
TransGovernance.
 

DE ÅTTE FYLKESKOMMUNENE PÅ ØSTLANDET

KONTAKTUTVALGET RÅDMANNSUTVALGET

SEKRETARIATET

FPU SAMFERDSEL

FPU KOMPETANSE

FPU INTERNASJONALT

AKERSHUS BUSKERUD HEDMARK OPPLAND OSLO TELEMARK VESTFOLD ØSTFOLD

SAMFERDSEL

KOMPETANSE

INTERNASJONALT

POLITISKE UTVALG ADMINISTRATIVE ORGANER

ORGANISASJON
Østlandssamarbeidets organisasjon tilpasses kontinuerlig de arbeidsopp- 
gaver kontaktutvalget prioriterer. Administrative fag- og nettverksgrupper er 
avgjørende for å tilrettelegge for både politisk og administrativt samarbeid.

Organisasjonskart for Østlandssamarbeidet - etter endring i 2012
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SAMFERDSEL
Økt satsing på jernbane og annen kollektivtrafikk er de viktigste prioriterin-
ger innen samferdsel på Østlandet. Full utbygging av InterCity-triangelet med 
dobbeltspor til Halden, Skien og Lillehammer er det viktigste samferdsels-
prosjektet i Norge – for å løse transportutfordringene på Østlandet, mellom 
landsdelene og til utlandet – både for person- og godstransport. Det er også 
nødvendig å fullføre utbyggingen av hovedvegene gjennom landsdelen. Det 
må settes av nødvendige ressurser for å bygge ut et moderne og bærekraftig 
transportsystem. Oslo kommune og de sju fylkeskommunene på Østlandet er 
enige om hvilke prioriteringer som er viktigst. 

Nytt fagpolitisk utvalg konstituert
Det nye fagpolitiske utvalget for samferdsel hadde sitt første møte 27. januar. Leder for 
utvalget er Trond Johansen, leder av hovedutvalget for samferdselssektoren i Buskerud 
fylkeskommune. Nestleder er Kåre Pettersen, leder av hovedutvalg for samferdsel, areal og 
miljø i Vestfold fylkeskommune.

Full utbygging av InterCity-triangelet innen 2023
Kontaktutvalget vedtok i møte 9. mars at det skulle satses på felles påvirkningsarbeid for å 
medvirke til at InterCity (IC)-triangelet blir fullt utbygget innen 2023. Aktiviteter med dette 
formål har vært en hovedsatsing for samarbeidet i 2012. Betydningen og nødvendighe-
ten av en full IC-utbygging innen 2023 ble påpekt i høringsuttalelsene til Nasjonal trans-
portplan 2014-2023 – både felles gjennom Østlandssamarbeidet og i uttalelsene fra den 
enkelte fylkeskommune. 

Østlandssamarbeidet og Jernbanealliansen laget i felleskap et magasin om behovet for full 
utbygging av IC-triangelet og mulighetene dette vil gi for innbyggere, næringsliv og lokal-
samfunn. Magasinet ble publisert som bilag til Aftenposten 14. juni.

Det politiske påvirkningsarbeidet har vært ført og føres fortsatt gjennom mange ulike kana-
ler – både internt i partiene, gjennom utspill fra fylkeskommunene og deres samarbeids-
partnere og gjennom felles utspill. Totalt var det nesten 2.500 medieutspill om IC-triangelet 
andre halvår 2012.  

Budskapet om at InterCity-utbyggingen er en felles prioritering fra de åtte fylkeskommu-
nene er blitt presisert mange ganger, bl.a. ved en felles kronikk i VG 4. juli – fra fylkesordfø-

Forside IC-magasin

Byråd Ola Elvestuen, fylkesordførerne 
Per-Eivind Johansen og Nils Aage 

Jegstad, fylkesråd Anne Karin Torp 
Adolfsen, fylkesordførerne Morten 

Eriksrød, Gro Lundby, Ole Haabeth og 
Terje Riis-Johansen,

foto: Gambit Hill+Knowlton
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rerne, fylkesrådsleder og byrådsleder. Samme budskap ble framført 7. august ved en felles 
markering på Oslo S, med deltakelse av fylkesordførerne og samferdselsrådene i Hedmark 
og Oslo. Markeringen ble godt fulgt opp av fylkeskommunene og lokale medier. 

To arrangementer på Stortinget
For å informere og motivere alle stortingsrepresentantene fra Østlandet til å jobbe for 
denne saken, ble det holdt et InterCity-seminar på Stortinget 1. oktober. Seminaret samlet 
mange stortingspolitikere, og fylkeskommunene var godt representert. Færre bilkøer, økt 
konkurranseevne og bedre miljø var blant hovedbudskapene. Ikke minst var landets største 
bilorganisasjon (NAF) klar i sin tale: Østlandet vil stoppe opp dersom det drøyer med utbyg-
gingen av InterCity. NAF viste blant annet til beregninger om forventet rushkaos halve 
døgnet på 2020-tallet. Uten en jernbanesatsing vil dette gjelde både i Oslo, sydover og 
nordover på E6 og vestover på E18.
  
Den mest kraftfulle markeringen skjedde 15. oktober. Da stilte 42 ordførere og varaordfø-
rere på Stortinget sammen med fylkesordførere og fylkestingsmedlemmer for å argumen-
tere for at Stortinget i 2013 må fatte beslutning om full InterCity-utbygging - til Lilleham-
mer, Skien og Halden. Ordførerne samlet seg på Oslo S før de gikk opp til Stortinget. På 
stasjonene og på togene inn til Oslo delte ordførerne ut en brosjyre som viser hvorfor dette 
er Norges viktigste samferdselssak. Samtidig ble folk oppfordret til å vise sitt engasjement 
for et bedre togtilbud, ved å skrive under på oppropet for dobbeltspor på www.folkfor-
intercity.no. På Stortinget ble det holdt appeller, og et felles budskap fra ordførerne ble 
overlevert sentrale representanter for partiene på Stortinget.         

Felles plankonferanse
Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet arrangerte i fellesskap en plankonferanse 9. 
november, hvor over 130 sentrale planaktører deltok for å forberede den jobben de må 
gjøre for at utbyggingen av InterCity-triangelet skal bli en realitet så snart som mulig. IC-
utbyggingen er det største og mest omfattende prosjektet i Fastlands-Norge i nyere tid. 
Utbyggingen gjelder mye mer enn 230 km med nye dobbeltspor. Den vil direkte berøre 

Mange fylkespolitikere deltok også ved seminaret 
på Stortinget

Fullt hus på plankonferansen,
foto: Tone Stenbek, Østfold fylkeskommune
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19 byer og tettsteder, og langt flere vil indirekte bli berørt. Parolen på konferansen var at 
«dette skal vi greie sammen». Når Stortinget i juni 2013 har fattet sitt vedtak til Nasjonal 
transportplan, skal planarbeidet kunne starte opp umiddelbart. 

Som et første skritt i den videre planprosessen ble det på konferansen etablert en samar-
beidsgruppe mellom Jernbaneverket og de andre planaktørene. Østlandssamarbeidet har 
fem representanter i denne gruppen: fylkesordførerne Ole Haabeth, Nils Aage Jegstad og 
Per-Eivind Johansen, samt fylkesvaraordfører Ivar Odnes og byråd for miljø og samferdsel 
Ola Elvestuen.

Åpent brev til statsministeren
I slutten av november ble det sendt et åpent brev til statsministeren – underskrevet av 
den politiske ledelse i alle de åtte fylkeskommunene – for igjen å understreke behovet 
for vedtak om utbygging av dobbeltspor i hele InterCity-triangelet i kommende Nasjonal 
transportplan. IC-utbyggingen handler om mye mer enn å gjøre det enklere å pendle til 
Oslo. Dobbeltsporet vil binde hele Østlandet sammen, øke tilfanget av fagfolk og nøkkel-
personell, gjøre det enklere å etablere arbeidsplasser og skape nye bomuligheter utenfor 
Oslo-området. Dobbeltspor til Skien, Lillehammer og Halden vil spre veksten på Østlandet 
over mange flere kommuner sammenlignet med dagens Oslo-fokuserte vekstmønster. 
Dette er svært viktig for å videreutvikle Nedre Glomma-regionen, Lillehammer- og Mjøs-
regionen, Buskerudbyene og for å få Vestfold og Grenlandsregionen til å smelte sammen til 
ett arbeidsmarked.

I begynnelsen av desember ble det etter initiativ fra noen av fylkeskommunene gjennom-
ført lokale aksjoner på mange av stasjonene langs de tre beina i InterCity-triangelet. 

Påvirkningsarbeidet er blitt registrert
Mange har registrert at fylkeskommunene på Østlandet står sammen om utbygging av 
InterCity-triangelet.
 

Som medlem av Stortingets transport-
komité er Ingjerd Schou (H) vant til at 
fylker slår seg sammen for å oppnå noe 
i samferdselssaker.

Men hun mener at ingen er i nærheten 
av fylkene på Østlandet når det kommer 
til utbygging av dobbeltspor på jernba-
nen.

Statssekretær Lars Erik Bartnes (Sp) 
i Samferdselsdepartementet kaller 
ordførerens engasjement for et drøm-
mescenario.

Stort presseoppbud da byrådsleder 
Stian Berger Røsland ønsket 

ordførerne velkommen til Oslo, 
foto: Arash Nejad, nyebilder.no

Overrekkelse av ordførernes opprop til 
stortingsrepresentanter, 

foto: Arash Nejad, nyebilder.no

Det er ingen fylker som er i 
nærheten av det engasjemen-
tet, trykket og den organisa-
sjonen man har bygget opp i 
disse åtte fylkene på Østlan-
det, sier Schou

Kilde: NRK Nettnyhet 

“
„

„

„

Dette er et drømmescenario for 
oss. Jeg er glad for alt positivt 
engasjement rundt jernbanen 

Han mener ordførerne har gjort jobben 
enklere for dem.

De har gjort en klar prioritering, 
og har sagt hva som er viktigst 
for dem. Det er enkelt for oss å 
forholde oss til, sier han 

Kilde: NRK Nettnyhet

“

“
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Satsing både på bane og veg
I sin uttalelse til Nasjonal transportplan 2014-2023 ga Østlandssamarbeidet full støtte til 
daværende samferdselsminister Kleppas ambisjon om et topp moderne hovednett på veg 
og jernbane innen 20 år, noe som vil kreve en målrettet og strategisk satsing og langt 
større økonomisk innsats enn tidligere. I uttalelsen heter det bl.a. at Stortinget våren 2013 
må fatte vedtak om prosjektfinansiering av større utbygginger og om mer effektive plan- 
og beslutningsprosesser. Satsing på kollektivtransport, gåing og sykling, samt mer gods-
transport på sjø og bane, vil være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser og 
andre stoffer som fører til lokal luftforurensing. 

I uttalelsen sies det også at fylkeskommunene må settes økonomisk i stand til å ta igjen 
etterslep i investeringer, drift og vedlikehold av fylkesvegene. Kartleggingen av hele ved-
likeholdsetterslepet må fullføres og følges opp med statlige bevilgninger. Staten må ta et 
større ansvar for finansieringen av riksvegene og opprettholde sin forholdsmessige andel av 
finansieringen ved uforutsette kostnadsøkninger.

Forutsigbar finansiering av økt kollektivtrafikk
Urbaniseringen og befolkningsveksten i årene fremover vil bety en formidabel økning av 
transportomfanget, spesielt i og rundt de største byene. Dette gjør det nødvendig med et 
nasjonalt løft for kollektivtransporten, noe som bare kan oppnås gjennom felles satsing og 
koordinert virkemiddelbruk fra staten, fylkeskommunene og kommunene.  Oslo kommune 
og fylkeskommunene har ansvaret for det regionale og lokale kollektivtilbudet, som utgjør 
90 % av antall kollektivreiser i Norge.

En kraftig økning av kollektivtrafikken er helt nødvendig for å løse trafikkutfordringene i 
byregionene.  Etter initiativ fra Østlandssamarbeidet møttes et femtitall politiske represen-
tanter fra Oslo kommune, fylkeskommunene på Østlandet samt Hordaland og Sør-Trønde-
lag, kommuner på Østlandet samt Stavanger og Trondheim, den 29. mars for å diskutere 
hva som er nødvendig for å få til en slik økning i kollektivtrafikken. En felles uttalelse fra 
møtet ble oversendt Samferdselsdepartementet, Finanskomiteen, Transport og kommunika-
sjonskomiteen, Finansdepartementet og KS.
  

TransBaltic – et Interreg prosjekt for bedre godstransport
TransBaltic var et samferdselsprosjekt for Østersjøregionen, med fokus på godstransport. 
Formålet med TransBaltic var å utvikle et mer integrert og sammenhengende transportsys-
tem rundt Østersjøen. Prosjektet hadde 21 partnere fra ni land, derav to norske partnere: 
Østlandssamarbeidet og Vest-Agder fylkeskommune. 

Østlandssamarbeidet hadde ansvar for en arbeidsoppgave om godstransport på jernbane. 
Dette arbeidet resulterte bl.a. i anbefalinger om to konkrete oppfølgingstiltak som har 
generell relevans:
 

•	 Bruk av eksisterende intermodale terminaler som «nødhavn» for lossing av gods ved 
hindringer på linjen

•	 Bedre samspill mellom aktørene i transportkjeden.  Dette følges opp gjennom samarbeid 
med Norsk Industri og NHO Logistikk og Transport.

Roger Ryberg og Tor Andre Johnsen deltok fra politisk side ved sluttkonferansen for  
TransBaltic i september 2012. Roger Ryberg deltok i en paneldebatt under  

sluttkonferansen for TransBaltic

Kommunalråd Jon Gunnes fra Trondheim kommune 
fortalte engasjert om erfaringer fra langsiktig og 
forpliktende samarbeid for utbygging av kollektiv-
tilbudet



ÅRSRAPPORT 201212

Nytt fagpolitisk utvalg har hatt fokus på skoleeierperspektivet. To forsknings-
prosjekter er igangsatt i 2012 – ett om sammenheng mellom IKT-bruk og 
læringsutbytte og ett om «Bortvalg og kompetanse ti år etter».  Fylkeskom-
munene på Østlandet utgjør en av tre opplæringsregioner i landet.  Fylkes-
opplæringssjefene samarbeider i kompetansegruppa og har opprettet flere 
nettverksgrupper for særskilte områder innen videregående opplæring.

Skoleeieransvar og ansvarsstyring – trender, begrep og utviklingsarbeid
Skoleeierperspektivet er utgangspunkt for arbeidet i fagpolitisk utvalg. Utvalget hadde sitt 
første møte 16. mars 2012. Leder for utvalget er fylkesråd Aasa Gjestvang, Hedmark, og 
nestleder er Bjørn Tore Ødegården, fylkestingsmedlem i Buskerud.  I årets første møte fikk 
utvalget bl.a. orienteringer fra Kunnskapsdepartementet, om arbeidet med kommende 
stortingsmelding med bakgrunn i Kunnskapsløftet (meldingen legges fram våren 2013), og 
om ny samfunnskontrakt.  Den ble underskrevet av kunnskapsminister, fornyingsminister, 
partene i arbeidslivet og KS, på vegne av kommunesektoren, i april 2012 og er en felles 
dugnad for flere læreplasser og bedre gjennomføring innen fag- og yrkesopplæring. 

Med mange nye hovedutvalgspolitikere i fylkeskommunene denne valgperioden, ble det i 
vårhalvåret orientert generelt om nye begreper og trender i videregående opplæring (vgo), 
og spesielt om målstyring – ansvarsstyring – «accountability» og tilstandsrapportene som 
ett mulig styringsredskap for vgo i fylkeskommunene. Professor Gjert Langfeldt, Universite-
tet i Agder, hadde en gjennomgang av fylkeskommunenes tilstandsrapporter og pekte på 
sentrale områder og forbedringspunkter. 

I høstmøtet i fagpolitisk utvalg ble fokus satt på Ny Giv og publiserte forskningsrapporter 
om Kunnskapsløftet.  Kunnskapsløftet som styringsreform – og oppfølgingen av denne – 
ble også satt på sakskartet og diskutert i kontaktutvalgets høstmøte i oktober.

To forskningsprosjekter i gang og ad hoc-gruppe om fagskolen nedsatt
Seks fylkeskommuner bestemte seg for å delta i forskningsprosjektet «Bortvalg og kompe-
tanse ti år etter».  Forskningsleder Eifred Markussen, NIFU (Nordisk institutt for studier av 
innovasjon, forskning og utdanning), vil gjennom ulike registerdata kartlegge hvor ung-
domsskoleelever fra våren 2002 er ti år etter mht. utdanning, arbeid og familieliv. Dette vil 
gi ny kunnskap om bortvalg og frafallsproblematikk i vgo. Rapport skal foreligge i desem-
ber 2013. 

Sju fylkeskommuner deltar i forskningsprosjekt om IKT i vgo, et prosjekt som finansieres 
via KS. Oppdraget med prosjektet SMIL – «Sammenheng mellom IKT-bruk og læringsut-
bytte i vgo» - ble tildelt Digitale læringsfellesskap ved Universitetet i Bergen, med professor 
Rune Krumsvik som leder av prosjektet.  Intervju og spørreundersøkelser ble gjennomført 
blant skoleledere, lærere og elever i høsthalvåret i fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, 
Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold. Politisk nivå vil bli involvert i spørreundersøkelse 
vinteren 2013. Rapport skal leveres KS innen 1.mai 2013. 

Et område fagpolitisk utvalg var opptatt av også i forrige valgperiode, var fagskolen. I 2012 
ble en ad hoc-gruppe oppnevnt med to politikere, hovedutvalgsleder i Vestfold, Frode G. 
Hestnes, og komiteleder i Østfold, Inger-Christin Torp. Fra administrativ side deltar fylkes-
opplæringssjef Jan Helge Atterås, Buskerud, og leder av bl.a. fylkeskommunalt råd for fag-
skolen, Aud Larsen, Fagskolen i Østfold.  Gruppa vil vurdere områder som styre, økonomi 
og samarbeid mellom offentlige fagskoler på Østlandet.  
  
 

OPPLÆRING, KOMPETANSE  
OG VERDISKAPING

Direktør Øyvind Sørensen orienterte 
om begreper og trender

Professor Gert Langfeldt orienterte om målstyring

Avdelingsdirektør i KS, Jan Sivert Jøsendal,  
orienterte i kontaktutvalgets møte
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Administrativt nettverksarbeid gir muligheter for erfaringsutveksling
Fylkesopplæringssjefene/direktørene for vgo utgjør kompetansegruppa i Østlandssamar-
beidet og opplæringsregion øst innenfor fylkesopplæringssjefenes felles Forum for Fyl-
kesutdanningssjefer (FFU – med sekretariat i KS). Kompetansegruppa har opprettet flere 
nettverksgrupper som gir fylkeskommunale medarbeidere muligheter for nyttige drøftinger 
og erfaringsutveksling noen ganger pr år, og eventuelt felles innspill overfor kompetanse-
gruppa. Ved årsskiftet 2012/2013 har følgende nettverksgrupper tilknytning til Østlands-
samarbeidet: 

Fag- og yrkesopplæring: Regjeringen undertegnet i 2012 sammen med partene i 
arbeidslivet og KS en ny samfunnskontrakt – om flere læreplasser og bedre gjennomføring. 
Gruppa drøfta denne sentrale kontrakten og var ellers opptatt av godkjenning av uten-
landsk yrkesutdanning, av kvalitetssikring og kompetanseheving i forhold til bedrifter og 
lærlinger – og av bedre voksenopplæring.     

Voksenopplæringsgruppa og fag- og yrkesopplæringsgruppa hadde på høsten et felles 
møte, for å få opp felles forståelse om opplæringsordninger og dokumentasjon for voksne.  
Gruppa har særlig vært opptatt av helsefag og opplæring for minoritetsspråklige. 

Oppfølgingstjenesten og prosjektledere for Ny Giv oppfølgingsprosjektet har i Ny 
Giv-perioden en felles gruppe, med erfaringsutveksling både fra drift og prosjekt. 

Spesialundervisningsgruppa har et skoleeierperspektiv med fokus på opplæring for 
beboere i barnevernsinstitusjoner og i helseinstitusjoner. Gruppa har i 2012 drøfta bl.a. 
satser for gjesteelever, rutiner når elever flytter og elevers rettigheter til 4 eller 5 år i vgo. 
 
ØKO- gruppe (økonomi – kostra – opplæring). Gruppa kvalitetssikrer Kostra-tall og utgjør 
sammen med tilsvarende grupper i de to andre opplæringsregionene referansegruppe for 
Fylkeskostra Utdanning som SSB og Utdanningsdirektoratet har ansvar for. 

Med bakgrunn i forvaltningsreformen har fylkeskommunene nå ansvar både for egne 
fagskoletilbud og for tilskudd til private tilbydere. Saksbehandlere for helsefagtilbudene 
samordnet maler og søknadsfrister for slike tilskudd, noe som studieforbund o.l ser på som 
svært positivt. 
    
KS satte i 2011 i gang prosjekt Effektiviseringsnettverk for vgo – foreløpig for to år. Alle 
fylkeskommunene utenom Oslo deltar, og sekretariatene for opplæringsregionene er bedt 
om å bidra. Samlinger i 2012 hadde som hovedtema henholdsvis resultatstyring i offentlig 
sektor og skoleeierrollen med samhandling skoleeier – skole, samt drøftinger av nøkkeltalls-
rapporter for fylkeskommunene som KS hadde utarbeidd.  

IKT-bruk ved Drammen videregående skole, foto: Torbjørn Tandberg
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EUROPAPOLITISK 
SAMARBEID
Planlegging og gjennomføring av BSSSCs 20. årskonferanse, samt ungdoms-
konferansen GREEN og programkonferansen for Østersjøprogrammet, har 
stått i fokus for det europapolitiske arbeidet i 2012. I tillegg har aktiviteter 
knyttet til EUs regionalpolitikk og neste Interreg-periode 2014-2020, inkl. 
makroregionale strategier, stått på dagsorden sammen med koordinering og 
oppfølging av deltakelsen i europapolitiske organisasjoner og løpende dialog 
med nasjonale myndigheter. 

Nytt fagpolitisk utvalg og rullering av internasjonal strategi
Samtidig med gjennomføring av et miniseminar om europapolitisk arbeid ble det nye 
internasjonale fagpolitiske utvalget konstituert 20. januar. Gunn Marit Helgesen (Telemark) 
fortsetter som leder med Ivar Odnes (Oppland) som nestleder. Utvalget har gjennomført 
tre møter og har debattert viktige europapolitiske spørsmål. I septembermøtet igangsatte 
utvalget arbeidet med revisjon av Østlandssamarbeidets internasjonale strategi. En politisk 
arbeids-gruppe ble nedsatt under ledelse av Ivar Odnes. Arbeidet forventes avsluttet i juni 
2013, med behandling av revidert strategi i kontaktutvalget. 

Vellykkede konferanser for BSSSC og Østersjøprogrammet 
Den 20. årskonferansen for BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) ble gjen-
nomført på Lillestrøm i midten av september. Etter avtale med Kommunal- og regionalde-
partementet (KRD) ble BSSSC-konferansen arrangert sammen med programkonferansen 
for Interreg Østersjøprogrammet, hvor KRD hadde påtatt seg ansvaret som vertskap. De 
to arrangementene tiltrakk seg rundt 400 deltakere. BSSSC-konferansen satte fokus på 
innovasjon innen grønn energi og rent vann. Fem parallelle sesjoner bidro bl.a. til å dele 
beste praksis og innovative ideer i Østersjøregionen. Vertskapet mottok gode tilbakemeldin-
ger både under og etter arrangementet – og sammen med BSSSC-formannskapet, KRD og 
Interreg-sekretariatet for Østersjøprogrammet er vi tilfredse med planlegging og gjennom-
føring. Sluttrapport fra Østersjøkonferansene finnes på www.ostsam.no. 

BSSSC årskonferanse ble åpnet av statssekretær i UD, Torgeir Larsen, foto: Jan Petter Reinertsen

Fra gruppearbeidet under ungdomskonferansen 
GREEN, foto: Jan Petter Reinertsen
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BSSSC har hatt fokus på regionens rolle og muligheter
Østlandssamarbeidet har bidratt i BSSSCs arbeid i forhold til revisjon av EUs Østersjøstra-
tegi og innspill til EU-kommisjonen/EUs medlemsland med hensyn til langtidsbudsjettet 
for 2014-2020 og de nye forordningene for regionalpolitikken. Østlandssamarbeidet har 
samarbeidet nært med det polske formannskapet i forberedelse til konferansearbeidet på 
Lillestrøm, og styremedlem Roger Ryberg (Buskerud) har rapportert fra programarbeidet 
på møtene. I april deltok BSSSC under Østersjødagene i Berlin, og styret gjennomførte et 
dialogmøte med Østersjørådets styre (CBSS-CSO). Nordområdenes muligheter, maritim 
politikk, ungdomsmedvirkning, bærekraftig energi og samarbeid med Russland har også 
stått på dagsorden.  

Ny president i Nordsjøkommisjonen
Tidligere fylkesordfører i Telemark, Gunn Marit Helgesen, ble i juni takket av som president i 
Nordsjøkommisjonen (NSC) etter 8 år. Presidentskap og sekretariat er nå flyttet fra Telemark 
til Nord-Jylland i Danmark. Karen Anne Kjendlie (Vestfold) ble valgt som ny vara til styret i 
Nordsjøkommisjonen. Norsk styremedlem er Thore Westermoen fra Vest-Agder. Gunn Marit 
Helgesen ble gjenvalgt for to nye år som første visepresident i CPMR (Conference of Perip-
heral and Maritime Regions) på generalforsamlingen i Polen i oktober. Oppfølging av North 
Sea 2020 strategien, samt budsjett og rammer for programperioden 2014-2020, har stått i 
fokus for henholdsvis NSC og CPMR. 

Nordisk samarbeid styrket innenfor AER 
Det har vært et turbulent år for AER (Assembly of European Regions) – bl.a. som følge av 
dårlig økonomi. Ny generalsekretær, Pascal Goergen, startet sitt arbeid 1. januar og omfat-
tende endringer i organisasjonen er debattert gjennom året. Goergen besøkte Oslo i april 
og hadde møte med de norske medlemsregionene. To generalforsamlinger er gjennomført 
– en i mars og en i oktober. Den vanskelige situasjonen har ført til et styrket samarbeid mel-
lom de nordiske medlemsregionene i AER. I tilknytning til generalforsamlingen i Strasbourg 
i oktober ble det gjennomført et større nordisk møte som drøftet framtiden for AER. Ole 
Haabeth (Østfold) er norsk styremedlem i AER, med Nils Aage Jegstad (Akershus) som vara. 

Nye Interreg-program for 2014-2020 
Arbeidet med nye Interreg-program for perioden 2014-2020 startet opp i 2012 og vil 
fortsette ut 2013. Østlandssamarbeidets sekretariat deltar, som nasjonalt kontaktpunkt, i 
arbeidet med nytt Østersjøprogram samt i nasjonal referansegruppe for B- og C-program-
mene. Programkomiteen for Østersjøprogrammet har gjennomført tre møter og arbeidet er 
kommet godt i gang. Internasjonalt fagpolitisk utvalg hadde Interreg og ny programperiode 
på dagsorden i sitt møte 7. september. Statssekretær Anne Beathe K. Tvinnereim i KRD 
utfordret i møtet Østlandssamarbeidet til å konkretisere tema ”matching” i forhold til Inter-
reg. Et notat om dette ble utarbeidet og oversendt KRD i november. En adm. arbeidsgruppe 
ble nedsatt for å holde oversikt over Interreg-arbeidet, forberede innspill og legge til rette 
for bedre politisk medvirkning i programarbeidet for B- og C-programmene.  

Samarbeid med nasjonale myndigheter er videreutviklet
Europautredningen (NOU 2:2012) – en gjennomgang av EØS-avtalen og Norges relasjon til 
EU – ble framlagt i januar. Utredningen og den etterfølgende stortingsmeldingen ble debat-
tert i Europapolitisk forum i tre møter gjennom året – i februar, mai og november. Stats-
sekretær Gry Larsen fra Utenriksdepartementet (UD) deltok på kontaktutvalgets møte i juni 
og ekspedisjonssjef Elisabeth Waalas hadde i april en dialog med internasjonalt fagpolitisk 
utvalg rundt utredningen. Statssekretær Tvinnereim deltok som nevnt i septembermøtet i 
internasjonalt fagpolitisk utvalg. Østersjøkonferansene på Lillestrøm ble gjennomført i nært 
samarbeid med KRD og med deltakelse fra kommunal- og regionalminister Liv Signe Navar-
sete samt statssekretær Torgeir Larsen i UD. 

BSSSC-flagget overleveres fra Østlandssamar-
beidets leder, Ole Haabeth, til Ossi Savolainen i 
Helsinki-Uusimaa regionen i Finland – arran-
gør av årskonferansen i 2013, foto: Jan Petter 
Reinertsen

Programkonferansen for Østersjøprogrammet 
ble åpnet av kommunal- og regionalminister Liv 
Signe Navarsete, her sammen med leder av Eu-
ropaparlamentets komité for regional utvikling, 
Danuta Hübner, foto: Jan Petter Reinertsen
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Innspill i forbindelse med høringer/konsultasjoner
Høringsinnspill i forberedelsene til ny periode med Interreg ble sendt til KRD i slutten av 
januar. Østlandssamarbeidet deltok også i høringen i forbindelse med NOU 2:2012 (Euro-
pautredningen) og gav samtidig innspill til arbeidet med Meld. St. 5 (2012-2013) om EØS-
avtalen og Norges øvrige avtaler med EU. I oktober ble innspill i EU-kommisjonens høring 
om vei-prising drøftet i fagpolitisk utvalg for samferdsel og i kontaktutvalget før oversen-
delse til DG MOVE (EUs direktorat for transport og mobilitet).

Samarbeid med Schleswig-Holstein er viktig
Som et ledd i å styrke og utvikle samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein, gjennom-
førte internasjonal administrativ gruppe en studietur til Hamburg og Kiel i april. Den 15. 
september åpnet en felles kunstutstilling ”Stereo Not Mono”, på Galleri F15 i Moss. Den 
17.-18. september besøkte den nye europaministeren i Schleswig-Holstein, Anke Spo-
orendonk, Oslo og Lillestrøm og bidro under årets BSSSC-konferanse. I oktober deltok 8 
ungdommer fra Buskerud og Oppland på en ukes samling i Schleswig-Holstein, som en del 
av et felles «Aktiv Ungdom»-prosjekt. Den 7. november ble årets kommisjonsmøte gjen-
nomført i Moss med Østlandssamarbeidet som vertskap. 

Connecting – kunsthåndverk fra fem land
Kunsthåndverk fra Schleswig-Holstein, Østlandet, Østerbotten, Sønderjylland og Syd-
Sverige ble vist gjennom en vandreutstilling i 2011-2012, med deltakelse fra 40 kunstnere.  
Utstillingen fikk god omtale i tidsskrift og aviser. Et eget pedagogisk prosjekt for barn fulgte 
vandreutstillingen. Det ble lagt til rette for møteplasser for kunstnere i de ulike landene, 
noe som har skapt nettverk og prosjekter videre. I alt 6 transnasjonale prosjekter bygger på 
Connecting. Ett av disse støttes av fylkeskommunene på Østlandet, smykkeskunstprosjektet 
Lightspot, som vises i Oslo og i Kiel vinteren – våren 2013.  

Europaminister Anke Spoorendonk, byrådsleder i Oslo Stian Berger Røsland, Østlandssamarbeidets leder Ole 
Haabeth og Stefan Musiolik fra Europaavdelingen i Schleswig-Holstein, foto: John Petter Reinertsen

Hildegunn Øiseth bidro med musikalsk innslag på 
konferansen for Østersjøprogrammet,

 foto: Jan Petter Reinertsen
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Ungdom fra Buskerud og Oppland i Schleswig-Holstein i forbindelse med prosjektet “Discovering our oppor-
tunities in Europe: Active inclusion of disadvantaged youth”  foto: Thor Backe, Buskerud

Ungdomsmedvirkning i det europapolitiske arbeidet er viktig
Nettverket ØstsamUng har gjennomført to samlinger i 2012 – en på Gjøvik i mars og en i 
Oslo i oktober. ØstsamUng var aktive i forberedelse og gjennomføring av ungdomsdelen 
under BSSSCs årskonferanse og prosjektet GREEN (Gathering on Regional Energy Efficiency 
Norway), som søkte og fikk støtte fra «Aktiv Ungdom»-programmet. Ti ungdommer deltok 
på forberedelsesmøte i Tallinn, Estland, i mai, og 16.-17. september ble selve GREEN-kon-
feransen gjennomført på Lillestrøm med 50 ungdommer. ØstsamUng har også deltatt på 
samlinger i AERs ungdomsnettverk – i Wien i mai og i Strasbourg i oktober – samt på AERs 
sommerskole i august på Asorene.  

Fokus på flernivåstyring (multilevel governance)
Internasjonalt fagpolitisk utvalg anbefalte våren 2012 felles deltakelse gjennom Østlands-
samarbeidet i et europeisk prosjekt for å utvikle modeller for flernivåstyring. Prosjektet 
TransGovernance ble godkjent i juni og er en del av Interreg Østersjøprogrammet. Deltakel-
sen in TransGovernance er et samarbeid mellom fagpolitisk utvalg for samferdsel og inter-
nasjonalt fagpolitisk utvalg. To politikere fra hvert av utvalgene er valgt til å delta i arbeidet 
med politiske prosesser innen prosjektet. Prosjektet løper til september 2014. 

Mangeårig leder av internasjonal administrativ gruppe takket av
Bjørn Reisz (Telemark) har gjennom mer enn femten år ledet den internasjonale adminis-
trative gruppa i Østlandssamarbeidet. I juli gikk han over i pensjonistenes rekker og overlot 
vervet til Kjersti Garberg (Østfold). Bjørn ble behørig takket av i gruppas augustmøte.

Teatergruppen Stella Polaris fungerte som en  
gjennomgående kulturprofil under konferansene 
på Lillestrøm, foto: Jan Petter Reinertsen
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ØSTLANDSUTSTILLINGEN
Østlandsutstillingen er en av fem landsdelsutstillinger og omfatter alle fylke-
ne innen Østlandssamarbeidet unntatt Telemark, som deltar i Sørlandsutstil-
lingen.  Østlandsutstillingen er tatt inn i Østlandssamarbeidet som et felles 
kulturpolitisk tiltak fra 2012. Østlandsutstillingen er blitt et hovedområde på 
kulturfeltet i kontakten mellom Østlandsfylkene og Schleswig-Holstein. I 2012 
ble det arrangert en felles utstilling av samtidskunst – «Stereo not Mono».

Østlandsutstillingen og dens søsterorganisasjon i Schleswig-Holstein, Landesschau, viste 
i 2012 for første gang en felles utstilling for samtidskunst, Stereo not Mono, med Galleri 
F 15 i Østfold som første visningssted. Tema for utstillingen var stereotyper, og for første 
gang var det en utstilling basert på felles tekstgrunnlag og med felles jury og felles katalog. 
Foruten utstilling inne, var det to installasjoner ute i hagen. To kunstnere fikk hver sin pris 
– et reisestipend. Det var et bredt program for kunstnerne, med seminar og besøk i Østfold 
og Oslo. Østfolds fylkesgalleri Punkt Ø, som Galleri F 15 er en del av, utarbeidet bl.a. for-
midlingstilbud til skoler og arrangerte barneverksted.  

Utstillingen ble åpnet av Østlandssamarbeidets leder, fylkesordfører Ole Haabeth, Østfold 
15.09.2012. Tysklands nye ambassadør, Axel Berg, holdt sin første offisielle tale i Norge 
i Galleri F 15 og Schleswig-Holsteins kulturminister, Anke Spoorendonk, holdt en video-
tale sendt fra Kiel, på tysk og dansk.  «Stereo not Mono» vil i 2013 bli vist i Brunsbüttel i 
Schleswig-Holstein.

Samarbeidet mellom de to landsdelsutstillingene og kunstnerne har de siste årene utviklet 
seg fra gjesteutstillinger – med verk transportert gratis av Colorline – til samarbeidsprosjek-
ter. Et nytt seminar vil bli planlagt for 2014.   I 2015 er det planer om en ny fellesutstilling. 
Samarbeidet har ført til økt oppmerksomhet og interesse for landsdelsutstillingen blant 
kunstnere og publikum både på norsk og tysk side.  

Kontakten mellom Østlandsutstillingen og fylkeskommunene ivaretas av en ad hoc kul-
turgruppe. I oppsummering for 2012 gav kulturgruppa ros for utviklingen av Østlandsut-
stillingen de siste årene. Den er blitt mer interessant for kunstnerne, og kontakten med 
Schleswig-Holstein gir møteplasser og faglig påfyll.  Fellesutstillingen Stereo not Mono var 
svært vellykket, med god oppfølging ved Østfold fylkeskommune og Galleri F 15.  

 

 

Fra åpningen av «Stereo not mono», foto: Tone Gjevjon

Øverst: Tamer Serbay: Wishing Tree, 
foto: Galleri F15

Nederst: Hedvig Winge: Skulptur



19

HOVEDPOSTER 2010 2011 2012

INNBETALINGER OG BRUK/AVSETN. FOND 4.891.469 4.653.655 6.712.718

SEKRETARIATET -2.547.633 -2.638.696 -2.596.623

UTVALG, GRUPPER OG SEMINARER -196.225 -196.949 -177.661

INFORMASJON -66.922 -67.731 -104.040

TRANSBALTIC OG TRANSGOVERNANCE -321.963 -123.697 -250.313

ØSTLANDSUTSTILLINGEN -710.688 -724.477 -840.000

KOMPETANSEPROSJEKTER -4.650 -36.423 -14.519

BSSSC -16.156 -187.555 -836.928

ANNET INTERNASJONALT SAMARBEID -432.247 -283.271 -194.832

ENERGI OG KLIMA -166.382 -5.000 0

SAMFERDSEL -269.029 -334.648 -1.658.795

INTERREG GENERELT -159.575 -55.209 -39.007

SUM 0 0 0

For å kunne gjennomføre årskonferansen for BSSSC uten ekstra innbetaling fra fylkeskom-
munene, vedtok kontaktutvalget i 2011 at kostnadene dekkes ved kombinasjon av ordi-
nært budsjett og bruk av tidligere udisponerte midler (fond). Tilsvarende vedtak ble fattet i 
2012 for dekning av kostnadene ved kommunikasjonsstrategi for InterCity-utbyggingen.

Ungdomskonferansen GREEN, årskonferansen til BSSSC og programkonferansen for Inter-
reg Østersjøen hadde en samlet budsjettramme på inntil 3,6 mill. kr. Arrangementene ble 
gjennomført til en samlet kostnad på 2,4 mill. kr. Av dette ble 0,9 mill. dekket av KRD og 
Interreg-sekretariatet og 0,3 mill. av Aktiv Ungdom.  Samlet ble det brukt 1.227.935 kr av 
tidligere udisponerte midler i 2012. Balanse ved utgangen av 2012 var på 2.592.209 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 2012 (tall fra 2010 og 2011 til sammenligning):

ØKONOMI
Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har definert seg som likeverdige 
parter, og deler likt på kostnadene til sekretariatet og alle fellesprosjekter. 
Regnskapet for 2012 er sterkt preget av to store satsninger – årskonferansen 
for BSSSC og kommunikasjonsstrategi for InterCity-utbyggingen. 

Hovedoversikt
Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av 
Akershus og Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2010 og 2011 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2010 2011 2012

DRIFTSINNTEKTER (OVERFØRINGER) 5.873.940 7.771.403 7.964.112

LØNN, INKL TRyGD OG PENSJON -2.268.642 -2.264.396 -2.395.782

KJØP AV VARER OG TJENESTER -2.278.058 -3.594.328 -3.609.040

OVERFØRINGER -1.195.770 -1.479.834 -3.187.225

SUM DRIFTSUTGIFTER -5.742.470 -7.338.558 -9.192.047

NETTO DRIFTSRESULTAT 131.470 432.845 -1.227.935

AVSETNING TIL FOND -131.470 -432.845 0

OVERFØRING FRA FORRIGE ÅR OG BRUK AV FOND 0 0 1.227.935

RESULTAT 0 0 0

Arbeid med ”Interreg generelt” utføres av Østlandssamarbeidet etter avtale med Kom-
munal- og regionaldepartementet, som finansierer denne aktiviteten fullt ut. I 2012 ble det 
utbetalt refusjon for utlegg de to foregående år.
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