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HØYDEPUNKTER 2013
Gjennomslag for helhetlig InterCity-utbygging
Østlandssamarbeidet fortsatte i 2013 det aktive påvirkningsarbeidet for å sikre full utbyg-
ging av InterCity-triangelet. Gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-2023 
og oppfølgende vedtak i Storting og Regjering, synes det nå klart at InterCity-utbyggingen 
skal behandles som ett helhetlig prosjekt og være gjennomført innen 2030. I tillegg til full 
utbygging til Lillehammer, Skien og Halden, har Regjeringen besluttet også å gi Ringeriks-
banen samme status som de tre andre InterCity-strekningene. 

Økt satsing på jernbane og annen kollektivtrafikk er de viktigste prioriteringer innen sam-
ferdsel på Østlandet. Samtidig er det også nødvendig å fullføre utbyggingen av hoved-
vegene gjennom landsdelen. Satsing på kollektivtransport, gange og sykkel, samt mer 
godstransport på sjø og bane, vil være avgjørende for å redusere utslippene av klimagasser 
og andre stoffer som fører til lokal luftforurensing.  Oslo kommune og de sju fylkeskommu-
nene på Østlandet er enige om hvilke prioriteringer som er viktigst. 

Fokus på forskning og fagskole innen opplæringssektoren
Sju fylkeskommuner med videregående skoler (vgs), i alt 17.529 elever og 2.524 lærere, 
deltok i forskningsprosjektet «Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) 
i vgo». Resultater ble framlagt på sommeren, med vinkling både mot ledelse, lærere og 
elever. Forskningen ble utført av Universitetet i Bergen, som også bidro med finansiering, 
og ble gjennomført som et  FoU-prosjekt i KS. Fylkeskommunene vil følge opp med kompe-
tansehevingstiltak og eventuelt videre forskning. Resultatene er bl.a. vist til i det nasjonale 
IKT-senterets statusrapport for skoler 2013.

Fagpolitisk utvalg opplæring drøfta i juni fagskolen, etter innstilling fra en adhoc-gruppe, 
og foreslo overfor kontaktutvalget drøftinger i det enkelte fylke og felles henvendelser til 
Staten om finansiering, lov, og kvalitet / NOKUT-godkjenning. Fagpolitisk utvalg er der-
med i gang med en diskusjon om spørsmål om fagskolen som Grund-utvalget, nedsatt av 
departementet i august 2013, har fått i oppdrag å få fram forslag om. Utvalget skal levere 
en NOU i 2014.  

Ny Europapolitisk strategi for 2013 – 2017
Internasjonalt fagpolitisk utvalg igangsatte i september 2012 en rullering av Østlandssamar-
beidets europapolitiske strategi. En politisk arbeidsgruppe har stått ansvarlig for rullerings-
arbeidet og alle fylkeskommunene har behandlet høringsutkast og gitt sine tilbakemeldin-
ger i prosessen. Den nye strategien ble vedtatt i kontaktutvalgets møte 7. juni og legger 
rammene for det europapolitiske arbeidet gjennom Østlandssamarbeidet fram til og med 
2017. Strategidokumentet finnes i norsk og engelsk versjon og er et viktig verktøy for felles 
arbeid i Østlandssamarbeidet og en plattform for å støtte opp under fylkeskommunenes 
europeiske engasjement. 

Arbeidet med nye Interregprogram for 2014 – 2020 har stått i fokus
Utarbeidelse av nye Interreg-program for perioden 2014 – 2020 har stått i fokus i 2013. 
Østlandssamarbeidet har hatt et spesielt ansvar for arbeidet med det nye Interreg Øster-
sjøprogrammet (Interreg B) i nært samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet 
(KRD). I januar ble det gjennomført et miniseminar om Interreg B- og C-programmene 
for internasjonalt fagpolitisk utvalg og andre interesserte i fylkeskommunene. Målet var å 
orientere om programarbeidet og å få innspill til valg av prioriterte områder og fokus for 
de nye programmene. Internasjonalt fagpolitisk utvalg og kontaktutvalget er hold løpende 
orientert om programarbeidet for nye Interreg B- og C-program gjennom året. Et hørings-
seminar om programmene planlegges til 30. januar 2014. Østlandssamarbeidet har også 
hatt nær kontakt med KRD vedrørende rammer for den norske deltakelsen i Interreg 2014 
– 2020. Brev er sendt for å understreke betydningen av å øke den totale rammen fra norsk 
side - for å gi norske aktører samme mulighet som EU-landenes aktører i prosjektsammenheng. 
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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) /ANETTE M. SOLLI (H) SIRI HOV EGGEN (A) TRON BAMRUD

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

HEDMARK 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) EVY-ANNI EVENSEN

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

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

Rådmannsutvalget
Rådmannsutvalget samordner den administrative behandlingen av saker i Østlandssamar-
beidet. Rådmannsutvalget hadde i 2013 følgende medlemmer:
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HEDMARK

OPPLAND

OSLO

TELEMARK

VESTFOLD

ØSTFOLD

FYLKESRÅDMANN TRON BAMRUD

FYLKESRÅDMANN RUNAR HANNEVOLD

FYLKESDIREKTØR HANNE VARHAUG SØBERG

ASS. FYLKESRÅDMANN HJALMAR SOLBJØR

KOMMUNALDIREKTØR NILS HOLM 

FYLKESRÅDMANN EVY-ANNI EVENSEN 

FYLKESRÅDMANN EGIL JOHANSEN 

ASS. FYLKESRÅDMANN ODD ROALD ANDREASSEN

Kontaktutvalgets medlemmer 2013
Kontaktutvalget 2011-2015 ledes av fylkesordfører Ole Haabeth. Ny nestleder etter fylkes-
ordfører Nils Aage Jegstad, som ble valgt inn på Stortinget høsten 2013, er fylkesordfører 
Per-Eivind Johansen.

Kommunaldirektør Nils Holm, Oslo kommune, er leder av rådmannsutvalget. Fylkesrådmann  
Tron Bamrud, Akershus fylkeskommune, er nestleder.

Per-Eivind Johansen
foto: Vestfold 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 utvalg 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 2013 tre fagpolitiske utvalg.

INTERNASJONALT FAGPOLITISK UTVALG

AKERSHUS LARS SALvESEN (KRF) OG SIRI HOv EGGEN (A)

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

HEDMARK 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)/LISE WIIK (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 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) / TIM A. HOLMvIK (H) OG RUTH SOLvEIG BIRKELAND (Sv)

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

HEDMARK ANNE KARIN TORP ADOLFSEN OG TOR ANDRE JOHNSEN  (FRP)/ HELGE THOMASSEN (PP)

OPPLAND REIDUN GRAvDAHL (A) OG EIvIND BRENNA (v)

OSLO OLA ELvESTUEN (v) /GURI MELBy (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



7

Faggruppene utgjør administrativ basis
Den administrative virksomheten innen Østlandssamarbeidet er i stor grad knyttet til fag-
grupper (faste nettverksgrupper). Oversikt for 2013: 

•	 Opplæring og kompetanse 
Gruppa ble ledet av fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen fra Telemark fylkeskommune fram 
til mai 2013. Som ny leder ble valgt fylkesdirektør Einar Wium fra Østfold fylkeskom-
mune

•	 Internasjonalt regionalt samarbeid  
Gruppa ledes av Kjersti Garberg, internasjonal koordinator i Østfold fylkeskommune. 

•	 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 ungdomskoordi-
nator også i 2013. Bjørn Reisz har siden høsten 2012 vært 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 
viktige for å tilrettelegge for både politisk og administrativt samarbeid.

Organisasjonskart for Østlandssamarbeidet i 2013
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SAMFERDSEL
Gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-2023 og oppfølgen-
de vedtak i Storting og Regjering, synes det nå klart at InterCity-utbyggingen 
skal behandles som ett helhetlig prosjekt og være gjennomført innen 2030. 
I tillegg til full utbygging til Lillehammer, Skien og Halden, har Regjeringen 
besluttet også å gi Ringeriksbanen samme status som de tre andre InterCity-
strekningene. 

Økt satsing på jernbane og annen kollektivtrafikk er de viktigste prioriterin-
ger innen samferdsel på Østlandet. Samtidig er det nødvendig å fullføre utbyg-
gingen av hovedvegene gjennom landsdelen. Satsing på kollektivtransport, 
gange og sykkel, samt mer godstransport på sjø og bane, vil være avgjørende 
for å redusere utslippene av klimagasser og andre stoffer som fører til lokal 
luftforurensing.  Oslo kommune og de sju fylkeskommunene på Østlandet er 
enige om hvilke prioriteringer som er viktigst. 

InterCity-utbyggingen trinnvis. 
Illustrasjon: Jernbaneverket, bearbeidet av IN’BY AS

Påvirkningsarbeidet for full utbygging  
av InterCity-triangelet fortsatte i 2013
Kontaktutvalget vedtok i mars 2012 at Østlandssamarbei-
det skulle satse på felles påvirkningsarbeid for å medvirke 
til at InterCity (IC)-triangelet blir fullt utbygget – fortrinns-
vis innen 2023. Aktiviteter med dette formål har vært en 
hovedsatsing for samarbeidet både i 2012 og i 2013.

Betydningen og nødvendigheten av en full IC-utbygging 
innen 2023 er påpekt i høringsuttalelsene til Nasjonal 
transportplan 2014-2023 – både felles gjennom Østlands-
samarbeidet og i uttalelsene fra den enkelte fylkeskom-
mune. I 2013 ble det avgitt flere uttalelser fra Østlands-
samarbeidet – på vegne av fylkeskommunene – både 
før og etter fremleggelsen av stortingsmeldingen om 
Nasjonal transportplan 2014-23. 

I mai ble Østlandssamarbeidets synspunkter presentert 
for Transport- og kommunikasjonskomiteen, i hørings-
møte om Nasjonal transportplan. Det ble understreket at 
full InterCity-utbygging er viktig for hele landet. Det er 
nødvendig å satse på jernbanen i Østlandsområdet – for 
å hindre kollaps i transportsystemet, dempe presset i 
boligmarkedet og skape ny næringsutvikling i distriktene. 
InterCity-triangelet er kjernen i en velfungerende jern-
bane, både for Østlandet og for langdistansetogene som 
binder landsdelene sammen. God framkommelighet både 
i byområder og på tvers av landsdeler avhenger av helhet-
lig dobbeltspor mellom Halden, Lillehammer og Skien. En 
full InterCity-utbygging, inkludert ny jernbanetunnel gjen-
nom Oslo, må finansieres og organiseres som et særskilt 
prioritert prosjekt.
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Samarbeidsgruppe med Jernbaneverket –  
tilrettelegging for en raskere planprosess
Jernbaneverket og Østlandssamarbeidet arrangerte i fellesskap en plankonferanse i novem-
ber 2012, som forberedelse til jobben som må gjøres for at utbyggingen av InterCity-trian-
gelet skal bli en realitet så snart som mulig. Utbyggingen gjelder mer enn 230 km med nye 
dobbeltspor og omfatter direkte 21 byer og tettsteder, og flere andre vil bli indirekte berørt. 

Som et første skritt i den videre planprosessen ble det på konferansen etablert en samar-
beidsgruppe mellom Jernbaneverket og de andre planaktørene. Østlandssamarbeidet har 
deltatt med 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. Samarbeidsgruppen hadde tre møter første halvår 2013, og gav 
anbefalinger til to planveiledere utarbeidet av Jernbaneverket: en om hvilke planprosesser 
som anbefales brukt og en om byområder og knutepunkter.

Plansamarbeidet med Jernbaneverket ble diskutert 
i flere fora, her med administrative representanter 
fra fylkeskommunene.
Foto: Østlandssamarbeidet

InterCity-seminar for nye stortingsrepresentanter
Tempo og gjennomføring av InterCity-utbyggingen var hovedtema på et seminar 8. oktober 
2013, der stortingsrepresentanter fra Østlandet og ledelsen i fylkeskommunene møttes til 
informasjon og meningsutveksling om hvordan vi kan sikre rask og effektiv utbygging av 
landets viktigste samferdselsprosjekt. 

Østlandssamarbeidets leder, fylkesordfører Ole Haabeth, klargjorde i sitt innlegg at lokale 
og regionale myndigheter vil legge alle krefter til for å sikre at planprosessene kan gå så 
raskt som mulig. Stig Skjøstad, administrerende direktør i NAF, understreket nok en gang at 
vi ikke kan bygge oss ut av køene på vegene, og at bilistene derfor er avhengig av en rask 
InterCity-utbygging for å sikre trafikantenes framkommelighet. 

Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for samferdsel i Forbrukerrådet, understreket også at 
vi trenger en helhetlig utbygging. InterCity-togene skal få pendlerne på jobb, men i dag 
er forsinkelsene hyppige og én signalfeil kan få betydning for det meste av trafikken på 
Østlandet. Et hovedbudskap fra Jernbaneverkets direktør for InterCity-prosjektet, Anne Siri 
Haugen, var at forutsigbar finansiering og penger til planlegging må på plass for å realisere 
en rask utbygging.

Øverst: Direktør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket, 
og Østlandssamarbeidets leder Ole Haabeth. 
Nederst:Noen av deltakerne ved seminaret 8. oktober 
på Stortinget.
Foto: Østlandssamarbeidet
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Statssekretær Bård Hoksrud orienterer på
 kontaktutvalgets møte.

Foto: Østlandssamarbeidet

Dialog med nasjonale myndigheter høsten 2013
Kontaktutvalget hadde en første dialog med ny politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, 
representert ved statssekretær Bård Hoksrud, i forbindelse med kontaktutvalgets møte i 
slutten av oktober. InterCity-utbyggingen var hovedtema i møtet, men også andre sentrale 
samferdselsspørsmål ble diskutert. 

På dette møtet i kontaktutvalget ble det også avgitt en felles uttalelse til Jernbaneverkets 
handlingsprogram 2014-2023. Uttalelsen er positiv til at Jernbaneverket legger opp til en 
særlig satsing på Østlandsområdet når det gjelder investeringer. Bedre transportmuligheter 
for næringslivet og bedre tilgang på kompetent arbeidskraft i de ytre deler av Østlandet 
er avgjørende for å motvirke den todelingen i næringslivet vi nå ser utvikle seg. Samtidig 
uttrykkes bekymring for den negative utviklingen i godstransport på bane – ikke minst 
godstransport til og fra utlandet. Det må så raskt som mulig satses på tiltak som kan bedre 
pålitelighet og regularitet for godstransport med jernbane.

Fylkeskommunene samlet seg også om felles innspill til statsbudsjettet for 2014, og en 
delegasjon fra Østlandssamarbeidet stilte i høringsmøte med Transport- og kommunika-
sjonskomiteen 5. november. Hovedbudskapet var det samme som tidligere:

•	 InterCity-utbyggingen må gjennomføres så raskt og rasjonelt som mulig. 
Jernbaneverket sier at 13 år til planlegging og utbygging er optimal 
framdrift. Full effekt av InterCity-utbyggingen er også avhengig av bedre 
jernbanekapasitet gjennom Oslo.

•	 Forutsigbarhet er avgjørende for effektiv planlegging og utbygging. 
Utbyggingen må prosjektfinansieres og ansvar for utbyggingen legges til 
en dedikert organisasjon eller et eget utbyggingsselskap.

•	 Overføringen av gods fra bane til veg må stanses. Mer midler må bli 
tilgjengelig for utbedring og utbygging av eksisterende jernbanenett, 
inkludert flere krysningsspor.

InterCity-utbyggingen gjennomføres som ett prosjekt – og fullføres innen 2030
Gjennom behandlingen av Nasjonal transportplan 2014-2023 og oppfølgende vedtak i 
Storting og Regjering, synes det nå klart at hele InterCity-utbyggingen skal behandles som 
ett helhetlig prosjekt og være gjennomført innen 2030. I tillegg til full utbygging til Lille-
hammer, Skien og Halden, har regjeringen også besluttet å gi Ringeriksbanen samme status 
som de tre andre InterCity-strekningene. Planleggingen skal baseres på dobbeltspor og en 
dimensjonerende hastighet på 250 km/t, der dette ikke innebærer vesentlige merkostnader 
sammenlignet med en hastighet på 200 km/t. Regjeringen vil legge fram utbyggingsstrate-
gien for alle fire InterCity-strekningene i forbindelse med statsbudsjettet for 2015.

Økt fokus på godstransport med jernbane
Både kontaktutvalget og fagpolitisk utvalg for samferdsel har i 2013 hatt et betydelig fokus 
på godstransport på bane. Direktør Erling Sæther fra NHO Logistikk og Transport orienterte 
i februarmøtet i fagpolitisk utvalg om synspunkter fra logistikk- og transportbransjen – 
både om mulighetene for å flytte mer godstransport fra veg til sjø og fra veg til jernbane.  
Bakgrunnen var bl.a. en rapport laget av CargoNet, NHO Logistikk og Transport, Spekter 
og Norsk Industri: «Hurtig, punktlig og miljøvennlig. Nødvendige tiltak for å styrke godsto-
gets konkurransekraft.» 
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Fullsatt fylkestingssal under godskonferansen  
15. april 2013.
Foto: Østlandssamarbeidet

Orienteringen i fagpolitisk utvalg ble fulgt opp med en felles konferanse om godstransport 
med jernbane 15. april, der nesten 100 personer møtte opp. Mens det er en vedtatt mål-
setting å få mer gods fra veg og over på sjø og bane, går utviklingen den motsatte retning. 
- En skjebnetid for utviklingen framover, sa bl.a. konferansier Erling Sæther i NHO Logistikk 
og Transport. 

Fra Østlandssamarbeidets side er det positivt å registrere at flertallet i Transport- og kom-
munikasjonskomiteen har pekt på behovet for er nært samarbeid om infrastrukturutbyg-
ging over landegrensene og derfor støtter at regjeringen vurderer å starte planleggingen 
videre mot Gøteborg. 

Mange tema behandlet i fagpolitisk utvalg for samferdsel
I tillegg til å forberede og gi anbefalinger til kontaktutvalget om samferdselspolitiske saker, 
har fagpolitisk utvalg også diskutert og behandlet flere andre tema i 2013. Dette gjelder 
eksempelvis muligheter for bedre gjennomgående billettering i kollektivtrafikken (på tvers 
av fylkesgrensene), erfaringer og felles grunnprinsipper ved utvikling av kollektivknutepunk-
ter og utfordringer tilknyttet regelverket for skoleskyss. I sistnevnte tilfelle ble det rettet en 
henvendelse til KS om oppfølging av saken, siden dette gjelder nasjonale utfordringer. 

TransGovernance – et Interreg prosjekt om flernivåstyring og samferdsel
TransGovernance er et prosjekt innen Østersjøprogrammet 2007-2013. Prosjektet har fokus 
på flernivåstyring (Multilevel Governance) som verktøy for bedre og mer effektivt samarbeid 
innen transportsektoren i Østersjøregionen. Oppstart av prosjektet skjedde medio sep-
tember 2012 og prosjektet skal være avsluttet i september 2014. TransGovernance har 23 
partnere fra 9 av landene rundt Østersjøen. Fagpolitisk utvalg har oppnevnt to representan-
ter med vararepresentanter til å delta i arbeidet med politiske prosesser tilknyttet TransGo-
vernance. Anne Karin Torp Adolfsen og Tom Strømstad Olsen fra fagpolitisk utvalg deltok 
på prosjektets oppstartskonferanse i januar 2013.



Stortingsrepresentantene Mette Hanekamhaug (Frp) og Mari Lund Arnem (SV) deltok i fagpolitisk utvalgs 
diskusjon om IKT i videregående opplæring i februar 2013.
Foto: Østlandssamarbeidet
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Fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping satte opp fire 
områder for arbeidet i 2013: Kvalitet i opplæringen med Ny Giv, regional ut-
vikling med fagskole og voksenopplæring, forskning og administrativt arbeid. 
Utvalget har hatt tre møter.  I februar hadde utvalget bl.a. informasjon om 
forskning, og en drøfting av IKT i opplæring med inviterte stortingspolitikere. 
I juni møtte utvalget statssekretær i Kunnskapsdepartementet, og kontaktut-
valget og fagpolitisk utvalg fikk en felles presentasjon av resultater av fors-
kningsprosjektet SMIL.  Høstmøtet ble holdt på Hamar katedralskole.   Ny Giv, 
folkehelse i videregående opplæring (vgo), fagskole, kvalitetssystemer, IKT og 
forskning ble særlig belyst i møtene i 2013. 

OPPLÆRING, KOMPETANSE  
OG VERDISKAPING

Professor Rune Krumsvik gav i 2013 
flere orienteringer om SMIL-prosjektet.
Foto: Østlandssamarbeidet

Forskning ble en hovedsak – med rapport fra SMIL sommeren 2013
«Sammenhengen mellom IKT og læringsutbytte (SMIL) i vgo»  var  fylkeskommunalt 
forskningsprosjekt skoleåret 2012/2013.  I alt 17.529 elever og 2.524 lærere deltok  i spør-
reundersøkelser. I tillegg ble ulike ledere for vgo i 7 fylkeskommuner intervjuet.  SMIL ble 
gjennomført ved professor Rune Krumsvik med flere fra Universitetet i Bergen.  KS stod for 
hovedfinansiering av prosjektet, som også fikk delfinansiering fra forskningsmiljøet. Rap-
port kom sommeren 2013. Oppfølging som drøftes er særlig kompetanseheving for lærere 
og eventuelt videre forskning. 

I Hamarmøtet fikk utvalget en god oversikt ved skoleforsker Thomas Nordahl om peda-
gogisk praksis og læringsutbytte. videre har 6 fylkeskommuner avtale med NIFU om 
oppfølging ti år etter ungdomsskoleslutt 2002 for deltakere i «Bortvalg og kompetanse»-
studiene.  Eifred Markussen forsker i 2013 ut fra opprinnelig materiale og ny statistikk.   
Resultatene, hvordan det har gått med deltakere i «Bortvalg og kompetanse»-prosjektene, 
vil bli presentert for fagpolitisk utvalg i januar 2014. 
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Skoleeiere drøfter fagskolen med tanke på henvendelse til statlige myndigheter 
Høsten 2012 satte utvalget ned en ad hoc-gruppe for fagskolen. Forslag derfra ble behand-
let i utvalgsmøte i juni og oversendt kontaktutvalget, som i sitt høstmøte vedtok å be fyl-
keskommunene drøfte fagskolespørsmål, med tanke på oppfølging i Østlandssamarbeidet 
i 2014. Kontaktutvalget vedtok også å sende brev til statlige myndigheter om økonomi og 
om NOKUT-godkjenning av fagskoletilbudene. 

Nyttig administrativt samarbeid innen mange områder 
Kompetansegruppa består av fylkesopplæringssjefene (eller tilsvarende stilling) i alle åtte 
fylkeskommuner i Østlandssamarbeidet. Den representerer opplæringsregion øst i FFU – 
Forum for fylkesutdanningssjefer, der alle landets fylkeskommuner er med. Kompetanse-
gruppa har opprettet flere nettverksgrupper, der saksbehandlere / mellomledere møtes for 
erfaringsutveksling, drøfting av faglige spørsmål og mulig samarbeid.  
       
Gruppe for spesialundervisning/institusjonsundervisning, ledet av Telemark, arrangerte 
medarbeidersamling for alle landets fylkeskommuner i Skien. En bred gjennomgang ved 
Utdanningsdirektoratet om ny inntaksforskrift var et hovedtema ved årets konferanse. 
Gruppa for oppfølgingstjenesten (oppfølging av unge utenfor skole /arbeid) og Buskerud 
fylkeskommune arrangerte inspirasjonssamling for over hundre  medarbeidere fra alle 
østlandsfylkene. Delingskulturen fylkeskommunene imellom er god, og gruppa vil arbeide 
videre for en «likeverdig oppfølgingstjeneste» på Østlandet generelt og i Ny Giv.  

Fag- og yrkesopplæringsgruppa med medarbeidere hadde fokus på formidling, kompetan-
seheving, prøvenemndsarbeid, foruten kvalitetsarbeid, bedriftsrapportering, arbeidsmar-
kedsbedriftene m.v. ved studietur til Østerrike satte gruppa seg særlig inn i vekslingsmodel-
ler, med veksling mellom skole- og bedriftsopplæring og besøkte lærlinger fra Innlandet 
på utveksling i Graz. I fellesmøte med voksenopplæringsgruppa var temaene realkompe-
tansevurdering, samfunnskontrakten, og foredrag ved vOX om voksenopplæring/ regio-
nalutvikling. voksenopplæringsgruppa tok i egne møter opp bl.a. praksiskrav og fellesfag, 
samfunnskontrakten, ny inntaksforskrift og delte erfaringer om strategiplaner for voksen-
opplæring.  

Saksbehandlergruppa for tilskudd til fagskoletilbud i helsefag har samordnet søknadsfrister, 
skjema m.v. overfor private tilbydere (studieforbund) og møttes vår og høst for erfarings- 
og informasjonsutveksling. ØKO-gruppa kvalitetssikrer Kostra-tall og samordner med de to 
øvrige opplæringsregionene og KS for saker/møter i Fylkeskostra utdanning (ved Utdan-
ningsdirektoratet og SSB). 

Bjørn Larsen ledet kompetansegruppa inntil mai 
2013.
Foto: Østlandssamarbeidet

Einar Wium overtok ledelsen av kompetansegruppa fra 
mai 2013.
Foto: Østlandssamarbeidet

Ivar Lien, rektor ved Fagskolen Innlandet, orien-
terte kontaktutvalget om fagskoletilbud i forhold til 
arbeids- og næringslivets behov. 
Foto: Østlandssamarbeidet

I kontaktutvalgets junimøte ble det gitt felles 
orientering om SMIL-prosjektet til medlemmene i 
kontaktutvalget og fagpolitisk utvalg for kompetanse 
og opplæring.
Foto: Østlandssamarbeidet
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EUROPAPOLITISK 
SAMARBEID
Rullering av Europapolitisk strategi har sammen med programarbeidet for ny 
Interregperiode 2014-2020 stått i fokus i 2013. Også forberedelse til marke-
ring av Kielfreden i januar 2014, som en del av det norske grunnlovsjubileet, 
har vært en sentral oppgave. Løpende og god dialog med Utenriksdeparte-
mentet og Kommunal- og regionaldepartementet, samt med Stortingets se-
kretariat for Grunnlovsjubileet, har vært en sentral del av det europapolitiske 
arbeidet og viktig for aktiviteten i året som er gått. 

Ny Europapolitisk strategi for 2013 – 2017
Internasjonalt fagpolitisk utvalg igangsatte i september 2012 en rullering av Østlandssamar-
beidets europapolitiske strategi. En politisk arbeidsgruppe har stått ansvarlig for rullerings-
arbeidet. Alle fylkeskommunene har behandlet høringsutkast og gitt sine tilbakemeldinger 
i prosessen. Strategidokumentet består av en visjon, to målsettinger og fire strategier med 
tilhørende innsatsområder, samt en beskrivelse av aktuelle tema for felles innsats gjennom 
Østlandssamarbeidet. Den nye strategien ble vedtatt i kontaktutvalgets møte 7. juni 2013 
og legger rammene for det europapolitiske arbeidet gjennom Østlandssamarbeidet fram til 
og med 2017. 

Hedmark har tatt over stafettpinnen i AER etter Østfold
Fylkesordfører Dag Rønning, Hedmark, ble anbefalt som norsk byråmedlem i AER (Assem-
bly of European Regions) på kontaktutvalgets møte 8. mars og valgt på generalforsamlin-
gen i Paris 17. mai. Rønning ble i tillegg valgt som visepresident i komité 3 – med ansvar for 
utdanning, kultur og ungdom – på møte i Strasbourg i oktober. Denne komiteen ledes av 
fylkesordfører Sonja Steen, Nordland. Rønning leder nå nettverket AER Norge de neste to 
årene. På generalforsamlingen i Paris fikk også AER en ny president, Hande Özsan Bozatli 
fra regionen Istanbul i Tyrkia. 

BSSSC feiret 20-års jubileum under årskonferansen i Helsinki
I 2013 var det 20 år siden BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation) ble etablert i 
Stavanger, og dette ble behørig markert under årskonferansen i Helsinki i oktober. Øst-
landssamarbeidets styremedlem i BSSSC, Roger Ryberg (Buskerud), ledet en parallellsesjon 
på konferansen med fokus på nordlig og arktisk dimensjon og regional utvikling. Østlands-
samarbeidets sekretariat bidro til en oversikt over BSSSCs historie og utvikling gjennom 
organisasjonens 20 år. Mer om denne på http://www.ostsam.no/file=25962

Ungdom fra mange land utgjorde en engasjert 
deltakergruppe under BSSSCs jubileumskonfe-
ranse i Helsinki.
Foto: BSSSC

http://www.ostsam.no/file=25962
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Nordsjøkommisjonen har fulgt opp arbeidet med strategien North Sea 2020 
I oktober bevilget Europaparlamentet € 250.000 til analyse av Nordsjøregionens vekstpo-
tensial – som en direkte oppfølging av Nordsjøkommisjonens arbeid med gjennomføring av 
intensjonene i Nordsjøstrategien. Karen Anne Kjendlie, vestfold, er vara til styret i Nordsjø-
kommisjonen. vest-Agder og Hordaland deltar på vegne av Norge. Gunn Marit Helgesen, 
Telemark, er første visepresident og kasserer i moderorganisasjonen CPMR. 

God dialog med Utenriksdepartementet gjennom året
Den 7. juni møtte statssekretær i UD, Gry Larsen, kontaktutvalget til dialog om europapoli-
tisk arbeid. Hun la stor vekt på betydningen av nært samarbeid og løpende dialog mellom 
nasjonale og regionale myndigheter. 

Som en direkte oppfølging av Østlandssamarbeidets høringsinnspill til Europameldingen, 
er det jobbet videre med bedre informasjon for ungdom om EU/EØS. Det er gjennomført 
flere arbeidsmøter med aktuelle aktører og institusjoner koordinert av UD. NDLA (Nasjonal 
Digital LæringsArena) er koblet inn i arbeidet og samarbeider med Senter for internasjona-
lisering av utdanning (SIU) om et elektronisk tilbud for bedre informasjon – i første omgang 
for elever i videregående skole. Som et resultat av Regjeringens europamelding tok UD ini-
tiativ til etablering av en tidlig varslingsgruppe (Tv-gruppa) for å trekke lokale og regionale 
myndigheter og organisasjoner inn i arbeidet med EU-EØS. Østlandssamarbeidet deltar i 
gruppa v/Rune Bakkevoll, Akershus, og internasjonal koordinator i sekretariatet. Innspill til 
Regjeringens handlingsprogram for EU-EØS ble behandlet i internasjonalt fagpolitisk utvalg 
i september og bidrag sendt inn i prosessen. Saken var og på dagsorden i kontaktutval-
gets møte i oktober. Det er gjennomført to møter i den interdepartementale gruppa for 
Tyskland-strategien i 2013. Rullering av strategien ble igangsatt i desember og innspill fra 
Østlandssamarbeidet behandles i januar 2014. Det er gjennomført to møter i Europapolitisk 
forum – ett i Bodø i mai og ett på Lillestrøm i november. 

Markering av Kielfreden i fokus for samarbeidet med Schleswig-Holstein
Gjennom hele 2013 er det arbeidet med bidrag til markeringen av Kielfreden i januar 
2014, som en del av det norske grunnlovsjubileet. Arrangementet ble på kommisjonsmøtet 
høsten 2012 plukket ut som et fyrtårnprosjekt for partnerskapet med Schleswig-Holstein. 
Internasjonal administrativ gruppe, ad hoc gruppa for kultur, internasjonalt fagpolitisk 
utvalg, kontaktutvalget og nettverket ØstsamUng har vært involvert i arbeidet. Prosjektet 
består av et ungdomsseminar om demokrati og medvirkning med deltakere fra Tyskland, 
Norge, Danmark og Sverige – totalt 30 personer. videre vil det være et skolesamarbeid 
mellom Skien vgs, linje for dans og drama, og Ernst Barlach Gymnasium i Kiel – med en 
felles framføring under hovedmarkeringen på Kiel slott 14.januar 2014. Fylkeskommunene 
i Østlandssamarbeidet er invitert med til markeringen i Kiel som del av den norske offisielle 
delegasjonen - under ledelse av stortingspresident Olemic Thommesen. 

Av andre aktiviteter i samarbeidet i 2013 kan nevnes visning av utstillingen «Stereo not 
Mono» i Brunsbüttel i januar- mars og i Berlin i april, samt et ungdomsprosjekt med tema 
sport i oktober, ungdom- og filmseminar i november og studietur for ungdomskoordina-
torene i april (alle aktivitetene gjennomført i Schleswig-Holstein). Samarbeidet var også et 
viktig grunnlag for utstillingen Lightspot – en smykkeutstilling (nærmere omtalt side 19). 

Statssekretær Gry Larsen fra Utenriksdepartementet 
i dialog med kontaktutvalget.
Foto: Østlandssamarbeidet
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Avslutning av nåværende Interregperioden og arbeid med ny 
Østlandssamarbeidet har som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøen hatt fokus 
både på avslutning av inneværende Interregperiode og programarbeidet til nytt Interreg 
Østersjøprogram 2014 – 2020. I januar ble det gjennomført et miniseminar om Interreg 
B- og C-programmene for internasjonalt fagpolitisk utvalg og andre interesserte fra politisk 
og administrativt nivå i fylkeskommunene. Målet var å orientere om programarbeidet og å 
få innspill til valg av prioriterte områder og fokus for de nye programmene. Internasjonalt 
fagpolitisk utvalg og kontaktutvalget er holdt løpende orientert om programarbeidet for 
nye Interreg B- og C-program gjennom året. I juni ble det igangsatt et arbeid for bedre 
formidling og spredning av resultat fra Østersjøprogrammet 2007 – 2013. I samarbeid med 
de ansvarlige for www.interreg.no er det produsert 13 informasjonsark med resultat fra 
utvalgte prosjekt med norsk deltakelse og med innspill til norske aktører som ønsker å delta 
i framtidige program. Arkene vil bli lansert i januar 2014 i web-versjon og i trykket versjon. 
Østlandssamarbeidet har også vært aktive som partner i prosjektet «TransGovernance» i 
Østersjøen gjennom året.  

Norsk deltakelse i Interreg og i nye EU-program for 2014 - 2020
Østlandssamarbeidet sendte i juni brev til aktuelle fagdepartement og Finansdepartemen-
tet for å påpeke betydningen av norsk deltakelse i relevante EU-program, gjennom EØS-
avtalen, og å allokere penger til dette i statsbudsjettet for 2014. Initiativet til utarbeidelse av 
et slikt brev ble tatt i kontaktutvalgets møte 7. juni. I tillegg ble det sendt ytterligere brev til 
KRD i forbindelse med potten for norsk deltakelse i Interreg for 2014 – 2020. Brevet under-
streket betydningen av å øke den totale rammen fra norsk side - for å gi norske aktører 
samme mulighet som EU-landenes aktører i prosjektsammenheng.  

Kartlegging av erfaringer med EØS-midlene
Under høsten 2013 er det gjennomført en kartlegging av erfaringer fra arbeidet med EØS-
finansieringsmekanismene blant fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet, samt innsamling 
av innspill til ny periode med EØS-midler fra 2014. Gjennom spørreskjema og intervjuer er 
det samlet inn mye god kunnskap og erfaringer om bruk av EØS-midlene så langt. Dataene 
er sammenstilt i en rapport som bl.a. er oversendt til UD og til KRD som innspill til for-
handlinger og forberedelse for ny periode fra 2014. Det er etablert en god dialog med KS 
i arbeidet med å sikre lokal og regional påvirkning og dialog med nasjonale myndigheter i 
utviklingen av nye avtaler med mottakerland og nye program for 2014 – 2019. 

Ungdomsmedvirkning gjennom nettverket ØstsamUng 
Det er gjennomført to møter i ØstsamUng – i Tønsberg i mars og i Drammen i september. 
På begge møtene har informasjon om EU-EØS og Norges forhold til EU inngått i program-
met (jfr. arbeidet med bedre informasjon om EU-EØS til ungdom). Ungdom fra Østlandet 
har deltatt på møter i AERs ungdomsnettverk og AERs sommerskole samt på BSSSC sin års-
konferanse der tema var ungdom og arbeid (youth for Work). Ønske om barne-/ungdoms-
billett til fylte 20 år, og behovet for like regler i fylkene for betaling av barn og voksenbillett 
på offentlig kommunikasjon, har vært tema som ØstsamUng har drøftet og spilt inn til 
Østlandssamarbeidet. 
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Internasjonalt fagpolitisk utvalg besøkte Berlin og Brandenburg
I april avholdt internasjonalt fagpolitisk utvalg sitt møte i Berlin koblet til en studietur til 
den tyske hovedstaden og regionen Brandenburg. Utvalget møtte bl.a. representanter for 
delstatsregjeringen i Brandenburg (i Potsdam), besøkte den norske ambassaden i Berlin, 
hadde lunsjmøte med den nordisk-tyske parlamentarikergruppa i den tyske forbundsdagen 
og fikk en god orientering om Berlins utvikling siden murens fall. Utvalget var også til stede 
på åpningen av deler av utstillingen «Stereo not Mono» i Schleswig-Holsteins representa-
sjon den 15. april.

Flernivåstyring – Multilevel Governance
Som et ledd i deltakelsen i Interreg-prosjektet TransGovernance gjennomførte internasjo-
nalt fagpolitisk utvalg et miniseminar om flernivåstyring i september. Førsteamanuensis Ulla 
Higdem fra Høgskolen i Lillehammer, prosjektleder i Jernbaneverket, Anne Siri Haugen, og 
seniorrådgiver Tom Granquist fra Akershus fylkeskommune  innledet til debatt rundt tema. 

Internasjonal administrativ gruppe deltok på forum for EUs Østersjøstrategi 
I november gjennomførte internasjonal administrativ gruppe en tur til vilnius der deltakelse 
på det årlige arrangementet for EUs Østersjøstrategi inngikk i programmet. Østlandssamar-
beidets internasjonale koordinator var blant innlederne på konferansen på vegne av Norge. 
Gruppa hadde i tillegg møte med Innenriksdepartementet i Litauen om regional utvikling 
og EØS-midlene og med representanter for vilnius by. Norges ambassadør til Litauen, Leif 
Arne Ulland, gav medlemmene en interessant orientering om Litauens historie og dagens 
situasjon

Dialogmøter med Osloregionens Europakontor (ORE)
Det er gjennomført to møter mellom sekretariatet i Østlandssamarbeidet og OREs adminis-
trasjon – ett i april og ett i oktober. Målet er å sikre bedre informasjonsflyt og koordinering 
mellom de to organisasjonene på relevante områder til beste for medlemmene. Samarbei-
det vil fortsette i 2014. 

Ulla Higdem (til venstre) orienterer under 
seminaret om flernivåstyring.
Foto: Østlandssamarbeidet

Fra paneldebatt om smart vekst i Østersjøstrategien.
Foto: Østlandssamarbeidet

Internasjonalt fagpolitisk utvalg besøkte utstillingen 
«Stereo not Mono» i Berlin.
Foto: Østlandssamarbeidet
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ØSTLANDSUTSTILLINGEN
Østlandsutstillingen er en av fem kunstnerstyrte landsdelsutstillinger. Den 
finansieres av sju av fylkeskommunene på Østlandet, gjennom Østlandssam-
arbeidet. Telemark deltar i Sørlandsutstillingen. 

Østlandsutstillingen har fri innsendingsrett og organiserer vandreutstillinger 
i fylkene, samt at den er blitt en viktig partner i fylkeskommunenes samarbeid 
med delstaten Schleswig-Holstein. I 2013 engasjerte Østlandsutstillingen seg 
på seks arenaer, fire på Østlandet og to utenlands. Første felles norsk-tyske ut-
stilling basert på felles tekster og felles jury ble vist i Galleri F 15, Moss, høsten 
2012 og videresendt til Brunsbüttel, Tyskland, på nyåret 2013. Prisvinnere 
ble invitert til å stille ut i Berlin på våren.

 
Østlandsutstillingen 2013 var nr.  34 i rekken. 332 kunstnere sendte inn 828 arbeider. 38 
verk av 29 kunstnere ble antatt av juryen og vist i Akershus Kunstsenter, Lillestrøm, på 
våren. På høsten ble deler av den vist i vestfold Kunstsenter, i gallerier og i Tønsberg biblio-
tek. Østlandsutstillingen deltok også med seminar og performance ved Litteraturfestivalen  i 
Lillehammer og i Munch-jubileet, med stedsbasert kunst i Åsgårdstrand. 

Østlandssamarbeidets ad hoc kulturgruppe har drøfta  Østlandsutstillingens videre planer 
for 2014-2018 med  styreleder og daglig leder, og  det er tatt initiativ til en evaluering av 
utstillingen.  Østlandsutstillingen inviterte i november til innsending  for 2014. Utstillin-
gen vil da bli vist i Hedmark, Buskerud og Østfold.  Norske og tyske kunstnere inviteres til 
seminar i Hamar. For Drammen og Fredrikstad inviteres kunstnere til å skape stedsspesifikke 
verk. For 2015 planlegges en stor tysk-norsk fellesutstilling i Oslo. 

Blant  antatte verk i Østlandsutstillingen 2013 var Astrid Wikstrøms «Ut av«  (kunstverk i ull og viskose).
Foto: Østlandsutstillingen
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Samarbeid om kunsthåndverk – Lightspot 2013 – smykkeutstilling i Oslo og Kiel  
Med bakgrunn i godt kunstnersamarbeid i en tysk-nordisk kunsthåndverksutstilling, Con-
necting, tok Schleswig-Holstein initiativ til felles smykkeutstilling innenfor rammen av en 
stor nordisk kunsthåndverksutstilling i Oslo i januar, «From the Coolest Corner». Moderne 
smykker ble vist hos Kunsthåndverkerne i Kongensgate, Oslo og deretter  i Kiel. I etterkant 
av dette er tre norske kunstnere invitert til fellesutstilling i delstatsparlamentet i Schleswig-
Holstein,  «Threaded  / Eingefädelt», våren  2014.

Kunstneren Uli Strempel stilte ut 
øreringene  «Tulips» i den norsk-tyske 
smykkeutstillingen «Lightspot». 
Foto: Kunsthåndverkerne i Kongensgate

Norske og tyske kunsthåndverkere ved åpningen av «Lightspot» i Oslo.
Foto: Kunsthåndverkerne i Kongensgate
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HOVEDPOSTER 2011 2012 2013

INNBETALINGER OG BRUK/AvSETN. FOND 4.653.655 6.712.718 5.024.318

SEKRETARIATET -2.638.696 -2.596.623 -2.672.524

UTvALG, GRUPPER OG SEMINARER -196.949 -177.661 -180.215

INFORMASJON -67.731 -104.040 -59.760

TRANSBALTIC OG TRANSGOvERNANCE -123.697 -250.313 -256.852

ØSTLANDSUTSTILLINGEN -724.477 -840.000 -1.050.000

KOMPETANSEPROSJEKTER -36.423 -14.519 0

BSSSC -187.555 -836.928 -28.865

ANNET INTERNASJONALT SAMARBEID -283.271 -194.832 -299.901

ENERGI OG KLIMA -5.000 0 0

SAMFERDSEL -334.648 -1.658.795 -336.056

INTERREG GENERELT -55.209 -39.007 -140.145

SUM 0 0 0

Av netto driftsresultat og beløp på balansen er 200.000 bundet opp til gjennomføring 
av aktiviteter tilknyttet markering av Kielfreden. Balanse ved utgangen av 2013 var 
2.935.478 kr. 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 2013 (tall fra 2011 og 2012 til sammenligning):

ØKONOMI
Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har definert seg som likeverdige 
partene og deler likt på kostnadene til sekretariatet og alle fellesprosjekter. 

Hovedoversikt
Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av 
Akershus og Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2011 og 2012 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2011 2012 2013

DRIFTSINNTEKTER (OvERFØRINGER) 7.771.403 7.964.112 5.860.943

LØNN, INKL TRyGD OG PENSJON -2.264.396 -2.395.782 -2.699.841

KJØP Av vARER OG TJENESTER -3.594.328 -3.609.040 -1.508.539

OvERFØRINGER -1.479.834 -3.187.225 -1.309.294

SUM DRIFTSUTGIFTER -7.338.558 -9.192.047 -5.517.674

NETTO DRIFTSRESULTAT 432.845 -1.227.935    343.269

AvSETNING TIL FOND -432.845 0 -343.269

OvERFØRING FRA FORRIGE ÅR OG BRUK Av FOND 0 1.227.935 0

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 2013 ble det 
ikke utbetalt refusjon for utlegg.
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