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HØYDEPUNKTER 2011
Nytt kontaktutvalg og nye politiske ledere 
Nytt kontaktutvalg etter fylkestingsvalget høsten 2011 ble konstituert i desember. Som ny 
leder av kontaktutvalget ble valgt fylkesordfører Ole Haabeth fra Østfold fylkeskommune. 
Ny nestleder ble fylkesordfører Nils Aage Jegstad fra Akershus fylkeskommune. Det ble 
også valgt nye ledere for de fagpolitiske utvalgene. Gunn Marit Helgesen fra Telemark fyl-
keskommune ble gjenvalgt som leder for internasjonalt fagpolitisk utvalg. Trond Johansen 
fra Buskerud fylkeskommune ble valgt til leder for fagpolitisk utvalg for samferdsel og Aasa 
Gjestvang fra Hedmark fylkeskommune ble ny leder for fagpolitisk utvalg for opplæring, 
kompetanse og verdiskaping.

Revidert Østlandspakke som innspill til Nasjonal transportplan 2014-2023
Økt satsing på jernbane og annen kollektivtrafikk er viktigste prioritering innen samferdsel 
på Østlandet. Det er også nødvendig å fullføre utbyggingen av hovedvegene gjennom 
landsdelen. Norge er kommet i en uakseptabel situasjon når det gjelder jernbane og veg  
- langsom utbygging og stort etterslep i vedlikehold.
 
Det er tid for handling og nye grep. Vi må sette av nødvendige ressurser for å bygge ut et 
moderne og bærekraftig transportsystem. Prosjektfinansiering er nødvendig for å skape 
forutsigbare budsjetter og konsentrerte anleggsperioder. Det vil gi effektiv gjennomføring 
av utbyggingsprosjektene. Oslo kommune og de sju fylkeskommunene på Østlandet er 
enige om hvilke prioriteringer som er viktigst. 

Skoleeierrollen og forskning vektlagt  innen opplæring
Gjennomføring i videregående opplæring (vgo) er i fokus nasjonalt, særlig for yrkesfag-
elevene. Samtidig understrekes skoleeierrollen som fylkeskommunene har for vgo og 
for fagskolen. Både i fagpolitisk utvalg og i administrative nettverksgrupper foregår mye 
kunnskapsdeling. I 2011 ønsket SRY- nasjonalt Samordningsråd for Yrkesopplæring – mer 
kontakt med fylkeskommunene, og Østlandssamarbeidet inviterte SRY til administrativt møte 
med alle landets fylkeskommuner. 

Fagpolitisk utvalg ønsket forskningsprosjekt om IKT i videregående opplæring. Før jul ble 
det klart at det kan finansieres gjennom FOU-midlene i KS. Det er ikke tidligere gjennom-
ført et slikt prosjekt om effektene av IKT i vgo, så prosjektet vil være svært interessant. 
Utover høsten ble et oppfølgingsprosjekt for «Bortvalg og kompetanse» bestemt. Utvalget 
av 10.- klassinger fra 2002 skal kartlegges 10 år etter: hvor er ungdommene i dag mht 
utdanning osv.  

Norwegenfestival 2011 – stor markering av Norge og Østlandet i Hamburg
Norge, ved den norske generalkonsulen i Hamburg, og Østlandssamarbeidet deltok som 
partnerland ved den 822. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG i mai 2011. Under vignetten 
«Osloregionen rykker nærmere» ble det gjennomført en større reiselivskampanje i Hamburg 
og omegn i april/mai, to fagseminar – ett innen reiseliv og ett innen maritime næringer - og 
ikke minst en stor norgesmarkering i havneområdet i Hamburg 6. – 8. mai med kultur, mat, 
norske produkter, frimerker, norske båter, vikinger, mv. I strålende sol ble det satt besøks-
rekord i havneområdet under Hafengeburtstag - med rundt 1,5 millioner mennesker. HKH 
Kronprins Haakon åpnet festivalen og bidro til stor medieoppmerksomhet rundt Norge 
som partnerland. Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet og øvrige partnere var meget 
fornøyd med prosjektet, og konklusjonen var at dette ble en ubetinget suksess. 

Østlandsutstillingen
Østlandsutstillingen er en landsdelsutstilling som omfatter alle fylkene på Østlandet unntatt 
Telemark, som deltar i Sørlandsutstillingen.  Kontaktutvalget vedtok i 2011 at Østlandsut-
stillingen går over fra å være et prosjekt til et felles kulturpolitisk tiltak. Østlandsutstillingen 
er blitt et viktig område på kulturfeltet i kontakten mellom Østlandsfylkene og Schleswig-Holstein.
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SAMARBEID MELLOM ÅTTE  
FYLKESKOMMUNER
Større politisk gjennomslagskraft og bedre ressursutnyttelse er grunnlaget 
for Østlandssamarbeidet. De åtte fylkeskommunene - Akershus, Buskerud, 
Hedmark, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold - har to hovedmål for 
deltakelsen i samarbeidet: felles påvirkning av eksterne beslutningsorganer 
og utnyttelse av stordriftsfordeler gjennom felles prosjekt- og utviklingsarbeid. 

Kontaktutvalget er øverste organ
Østlandssamarbeidet utfører de oppgaver fylkeskommunene er enige om å løse gjennom 
samarbeidet. Dette kan være oppgaver både av politisk og administrativ karakter. Det er 
opp til den enkelte fylkeskommune å beslutte hvorvidt den ønsker å delta i ulike samar-
beidsprosjekter. Hver fylkeskommune er representert med tre medlemmer i kontaktutvalget: 
politisk leder (fylkesordfører, fylkesrådsleder eller byrådsleder), opposisjonsleder og øverste 
administrative leder (fylkesrådmann, fylkesdirektør eller kommunaldirektør).

Fylkesordfører Roger Ryberg fra Buskerud fylkeskommune ledet kontaktutvalget i perioden 
2007-2011. Som ny leder av kontaktutvalget 2011-2015 ble valgt fylkesordfører Ole Haabeth 
fra Østfold fylkeskommune. Ny nestleder er Nils Aage Jegstad fra Akershus fylkeskommune.

FYLKES-
KOMMUNE

FYLKESORDFØRER/-RÅDSLEDER
BYRÅDSLEDER

OPPOSISJONSLEDER FYLKESRÅDMANN/-DIREKTØR/
KOMMUNALDIREKTØR

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

BUSKERUD ROGER RYBERG (A) METTE LUND STAKE (H) RUNAR HANNEVOLD

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

OPPLAND AUDUN TRON (A) IVAR ODNES (SP) BERNT M. TORDHOL / RASMUS OLAV VIGRESTAD

OSLO STIAN BERGER RØSLAND (H) RUNE GERHARDSEN (A) NILS HOLM

TELEMARK GUNN MARIT HELGESEN (H) JØRUND A. RUUD (A) ROLF-HELGE GRØNÅS

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

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

FYLKES-
KOMMUNE

FYLKESORDFØRER/-RÅDSLEDER
BYRÅDSLEDER

OPPOSISJONSLEDER FYLKESRÅDMANN/-DIREKTØR/
KOMMUNALDIREKTØR

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

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

HEDMARK NJÅL FØSKER (A) FRODE K. MIDTLUND (H) HANNE VARHAUG SØBERG

OPPLAND GRO LUNDBY (A) JØRAND ØDEGÅRRD LUNDE (H) RASMUS OLAV VIGRESTAD

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

TELEMARK TERJE RIIS-JOHANSEN (SP) GUNN MARIT HELGESEN (H) METTE FJULSRUD

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

ØSTFOLD OLE HAABETH (A) EIRIK MILDE (H) ATLE HAGA

Arbeidsutvalget
Arbeidsutvalget har bestått av fire medlemmer fra den politiske ledelse i fylkeskommunene og fire 
fra den administrative ledelse. Utvalget, som ble avviklet høsten 2011, hadde følgende medlemmer:

FYLKESORDFØRER ROGER RYBERG (LEDER)

FYLKESORDFØRER GUNN MARIT HELGESEN (NESTLEDER)

FYLKESRÅDSLEDER SIV TØRUDBAKKEN/SVEIN BORKHUS

FYLKESORDFØRER NILS AAGE JEGSTAD

FYLKESRÅDMANN BERNT M. TORDHOL

KOMMUNALDIREKTØR NILS HOLM

FYLKESRÅDMANN ØYVIND SØRENSEN

FYLKESRÅDMANN ATLE HAGA

Rådmannsutvalget
Kontaktutvalget vedtok i juni 2011 at ordningen med eget rådmannsutvalg skulle gjeninn-
føres fra høsten 2011. Rådmannsutvalget vil samordne den administrative behandlingen av 
saker. Kommunaldirektør Nils Holm, Oslo kommune, ble valgt som leder for utvalget, og 
fylkesrådmann Harald Horne, Akershus fylkeskommune, ble valgt som nestleder.             

Kontaktutvalgets medlemmer fram til valget 2011

Kontaktutvalgets medlemmer etter valget 2011
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FAGPOLITISKE UTVALG
Målsettingen med de fagpolitiske utvalgene innen Østlandssamarbeidet er 
å oppnå bredere politisk deltakelse, sterkere involvering i arbeidet og mer 
kraft i de valgte innsatsområdene. De fagpolitiske utvalgene skal være fora 
for informasjons- og erfaringsutveksling mellom fylkeskommunene, for sam-
ordning av synspunkter og for oppfølging av Østlandssamarbeidets arbeids-
program 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.  
Pga. valget høsten 2011 var utvalgene i virksomhet bare i vårhalvåret. 

Kontaktutvalget besluttet i 2011 å avvikle fagpolitisk utvalg for energi og klima, slik at det 
har vært tre gjennomgående utvalg i 2011:

•	 Internasjonalt fagpolitisk utvalg
•	 Fagpolitisk utvalg for opplæring, kompetanse og verdiskaping
•	 Fagpolitisk utvalg for samferdsel

Medlemmer i fagpolitiske utvalg

INTERNASJONALT FØR VALGET HØSTEN 2011 ETTER VALGET HØSTEN 2011

AKERSHUS INGE SOLLI (V) NESTLEDER, SIRI HOV EGGEN (A) LARS SALVESEN (KRF), SIRI HOV EGGEN (A)

BUSKERUD ROGER RYBERG (A), METTE LUND STAKE (H) BRITT HOMSTVEDT (FRP), ROGER RYBERG (A)

HEDMARK SVEIN BORKHUS (A), ERIK RINGNES (V) EVA ARNSETH (A), ERIK RINGNES (V)

OPPLAND SIGMUND HAGEN (SV), SANNA SARROMAA (V) IVAR ODDNES (SP) NESTLEDER, LASSE LEHRE (H)

OSLO CECILIE BREIN (FRP)

TELEMARK GUNN MARIT HELGESEN (H) LEDER, JØRUND A. RUUD (A) CHRISTIAN TYNNING BJØRNØ (A), GUNN MARIT HELGESEN (H) LEDER

VESTFOLD TOM E. B. HOLTHE (FRP), SVEIN KR. WAALE (KRF) KAREN ANNE KJENDLIE (H), IVAR RAMBERG (SV)

ØSTFOLD OLE HAABETH (A), FREDERIKKE STENSRØD (FRP) PER INGE BJERKNES (SP), FREDERIKKE STENSRØD (FRP)

OPPLÆRING FØR VALGET HØSTEN 2011 ETTER VALGET HØSTEN 2011

AKERSHUS NILS AAGE JEGSTAD (H) LEDER, JENS-PETTER HAGEN (A) ARNE RUNE GJELSVIK (FRP), ANDREAS HALSE (SV)

BUSKERUD ANNE SANDUM (A), DAG ØIVIND HENRIKSEN (H) ELIZABETH SKOGSTRAND (H), BJØRN TORE ØDEGÅRDEN (A) NESTLEDER

HEDMARK MAJ C. STENERSEN LUND (SV), ERIK RINGNES (V) AASA GJESTVANG (SP) LEDER, TONE COUCHERON (FRP)

OPPLAND ANNE MARIE B. JØRANLI (KRF), JØRAND ØDEGÅRD LUNDE (H) SIGMUND HAGEN (SV), SANNA SARROMMAA (V)

OSLO TORGER ØDEGAARD (H)

TELEMARK KRISTIAN ESPELAND (KRF), JØRUND A. RUUD (A) JØRUND A. RUUD (A), FRODE LIEUNGH (H)

VESTFOLD KAREN ANNE KJENDLIE (H), INGER LØNSETH (A) FRODE G. HESTNES (FRP), BERIT EIVI NILSEN (A)

ØSTFOLD INGER-CHRISTIN TORP (A) NESTLEDER, MONICA GÅSVATN (FRP) INGER-CHRISTIN TORP (AP), SIMEN NORD (H)

SAMFERDSEL FØR VALGET HØSTEN 2011 ETTER VALGET HØSTEN 2011

AKERSHUS LARS SALVESEN (KRF), ERLEND HELLE (SV) ANETTE SOLLI (H), RUTH SOLVEIG BIRKELAND (SV)

BUSKERUD NILS PETTER UNDEBAKKE (SP), MORTEN ERIKSRØD (H) TROND JOHANSEN (KRF) LEDER, ANNE SANDUM (A)

HEDMARK SIV TØRUDBAKKEN/SVEIN BORKHUS (A) LEDER, TOR ANDRE JOHNSEN (FRP) PER GUNNAR SVEEN (A), TOR ANDRE JOHNSEN (FRP)

OPPLAND AUDUN TRON (A), EIVIND BRENNA (V) REIDUN GRAVDAHL (A), EIVIND BRENNA (V)

OSLO JØRAN KALLMYR (FRP) OLA ELVESTUEN (V)

TELEMARK ERLING DAHL (FRP), MAGNUS STRAUME (A) SIGBJØRN MOLVIK (SV), EDVARD MÆLAND (H)

VESTFOLD ERIK HOLMELIN (H) NESTLEDER, IVAR RAMBERG (SV) KÅRE PETTERSEN (V) NESTLEDER, TOM STRØMSTAD OLSEN (A)

ØSTFOLD PER INGE BJERKNES (SP), GRETHA KANT (H) OLAV MOE (KRF), GRETHA KANT (H)
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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 2011 :

•	 Opplæring, kompetanseutvikling og verdiskaping 
Gruppa ledes av fylkesopplæringssjef Bjørn Larsen fra Telemark fylkeskommune

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

•	 Samferdsel 
Gruppa ledes av samferdselskoordinator Tom Granquist fra Akershus fylkeskommune

•	 Energi og klima 
Gruppa ledes av rådgiver Joakim Sveli fra Østfold fylkeskommune

•	 Kultur - opprettet som ad hoc-gruppe 
Gruppa ledes av direktør Erik Vadholm, Akershus fylkeskommune – kultur.akershus

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 siden 1998 vært ledet av Inge Brørs. Fast 
ansatte medarbeidere er i tillegg Ann Irene Sæternes og Unn Ribe. Borghild Krossli har vært 
innleid som ungdomskoordinator i 2011.

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 ENERGI OG KLIMA

PROSJEKTER

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 høsten 2011 
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Økt satsing på jernbane og annen kollektivtrafikk er viktigste prioritering 
innen samferdsel på Østlandet. Det er også nødvendig å fullføre utbyggingen 
av hovedvegene gjennom landsdelen. Norge er kommet i en uakseptabel 
situasjon når det gjelder jernbane og veg - langsom utbygging og stort etter-
slep i vedlikehold. Det er tid for handling og nye grep. Vi må sette av nødven-
dige 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. 

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2014-2023
Østlandssamarbeidet ønsket å være aktivt med for å legge premissene for kommende 
Nasjonal transportplan (NTP) – for perioden 2014-2023. Fagpolitisk utvalg for samferd-
sel besluttet allerede høsten 2009 at dette skulle være hovedoppgaven i 2010 og 2011. 
Parallelt med at de statlige transportetatene gjennomførte ulike utredninger som grunnlag 
for planfasen for NTP 2014-2023, arbeidet derfor Østlandssamarbeidet med revisjon av 
Østlandspakka. Kontaktutvalget fattet foreløpige vedtak til Revidert Østlandspakke i mars 
2011, og disse ble umiddelbart oversendt Samferdselsdepartementet og transportetatene 
som innspill til videre planarbeid. Samtidig ble foreløpig versjon av revidert Østlandspakke 
sendt fylkeskommunene på høring. Tilbakemeldingene viste full oppslutning om hoved-
elementene i pakka. Kontaktutvalget fattet endelig vedtak til revidert Østlandspakke i juni. 

De sentrale områdene på Østlandet vil stå overfor store utfordringer i form av sterk 
befolkningsøkning – 500.000 nye innbyggere forventes fram til 2030. Et velfungerende 
transportsystem med tilstrekkelig kapasitet er avgjørende for en balansert og flerkjernet 
utvikling i landsdelen. Full utbygging av jernbanen med dobbeltspor på InterCity-triangelet 
- strekningene mellom Oslo og Halden, Skien og Lillehammer - er det viktigste tiltaket. 
Denne utbyggingen må gjennomføres innen 2023. Utbygging av jernbanen og sterk sat-
sing på øvrig kollektivtrafikk er en avgjørende forutsetning for at Norge skal kunne nå sine 
nasjonale klimamål. Det vil også føre til mindre svevestøv og lokal forurensning. I Oslo og 
Akershus er det i tillegg til en jernbanesatsing nødvendig å videreutvikle T-banenettet for å 
øke antall kollektivreiser og dermed bedre framkommeligheten på vegene.

Av hensyn til trafikksikkerhet og framkommelighet er det også nødvendig å fullføre en 
sammenhengende utbygging av hovedvegene i de fem nasjonale transportkorridorene 
gjennom Østlandet - med firefeltsveg eller tofeltsveg med midtdelere. Staten må ta et 
større ansvar for finansieringen av stamvegutbyggingen.
 
En betydelig økning i bevilgningene til samferdsel er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for 
å rette opp forfall og utbyggingsbehov. Dagens statsbudsjettfinansiering med sitt ettårige 
perspektiv, kontantprinsipp og mangel på skille mellom investering og drift, er ikke egnet 
til å ivareta investeringer i infrastrukturen. Prosjektfinansiering er nødvendig for å skape 
forutsigbare budsjetter og konsentrerte anleggsperioder. Det vil gi effektiv gjennomføring 
av utbyggingsprosjektene.

Aktivt arbeid i fagpolitisk utvalg
Med fagpolitisk utvalg som koordinerende enhet, var det stort politisk engasjement i arbei-
det med revisjon av Østlandspakka. Mange av medlemmene i fagpolitisk utvalg deltok i de 
politiske arbeidsgruppene som ble etablert for å gi ekstra kraft og forankring til arbeidet. 

SAMFERDSEL

Erik Holmelin, som fungerende leder av fagpoli-
tisk utvalg, hadde en sentral rolle i arbeidet med 
revisjon av Østlandspakka
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Mens en gruppe arbeidet med Østlandspakka som konsept, hadde den andre som oppgave 
å bygge allianser for å få gjennomslag for forslagene i revidert Østlandspakke. Et aktivt 
politisk engasjement bidro til at det i resolusjoner og vedtak fra partienes landsmøter våren 
2011 finnes uttalelser som støtter opp om hovedsynspunktene i Østlandspakka.

Samferdsel et sentralt tema for nytt kontaktutvalg
Revidert Østlandspakke generelt og arbeidet for utbygging av en bedre jernbane var et 
hovedtema da nytt kontaktutvalg ble konstituert i desember 2011. Representanter fra Jern-
baneverket orienterte om utredningen om høyhastighetstog i Norge og om arbeidet med 
revisjon av InterCity-strategien.

Østlandssamarbeidet har ivaretatt sekretariatet for Kollektivtrafikkforeningen
Kontaktutvalget besluttet høsten 2008 at Østlandssamarbeidets sekretariat også kunne 
ivareta sekretariatsoppgaven for Norsk Forening for Kollektivtrafikk. Foreningen er et sam-
arbeidsorgan for offentlige enheter og organisasjoner med ansvar for samordning, koordi-
nering, markedsføring og kjøp av kollektivtrafikktjenester i Norge. Mens Kollektivtrafikk- 
foreningen i 2008 bare hadde medlemmer fra ti av fylkene, har foreningen nå medlemmer 
fra alle landets fylker. Avtalen mellom Kollektivtrafikkforeningen og Østlandssamarbeidet 
opphørte ved utgangen av 2011. Foreningen har nå etablert et eget sekretariat med to 
medarbeidere.

TransBaltic – et Interreg prosjekt for bedre godstransport
TransBaltic er et samferdselsprosjekt for Østersjøregionen, med fokus på godstransport. 
Østlandssamarbeidet har ansvar for en arbeidsoppgave om godstransport på jernbane.  
Formålet med TransBaltic er å utvikle et mer integrert og sammenhengende transport-
system rundt Østersjøen. Prosjektet har 21 partnere fra ni av landene rundt Østersjøen, 
derav to norske partnere: Østlandssamarbeidet og Vest-Agder fylkeskommune. Innen 
jernbaneprosjektet var innsatsen i 2011 konsentrert om muligheter for økt internasjonal 
kombitrafikk, tiltak for å styrke tilliten til jernbanen som godstransportør og muligheter for 
økt kombitransport til Polen.

Samferdselsgruppa har flere undergrupper
Virksomheten i den administrative samferdselsgruppa har i 2011 i stor grad vært konsen-
trert om arbeidet med revidert Østlandspakke.  Andre konkrete samferdselstema har vært 
utviklet i regi av administrative undergrupper: 

•	 Arbeidsgruppa for elektronisk billettering følger utviklingen i Østlandsfylkene med sikte 
på å kunne etablere et helhetlig billettsystem for hele landsdelen. Når felles elekronisk bil-
lettsystem for NSB og Ruter blir fullt operativt, vil gjennomgående billettsystemer for hele 
landsdelen kunne utvikles.

•	 En annen undergruppe har fra 2010 samarbeidet med representanter fra Statistisk 
sentralbyrå for å forbedre statistikken over økonomisk innsats og produksjon av kollektiv-
transport i fylkene. Første fase av dette arbeidet ble avsluttet i 2011.

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

Anne Siri Haugen orienterte om Inter-City- 
strategien. Tom Stillesby orienterte om høyhastig-
hetsutredningen
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Fagpolitisk utvalg satte regional utvikling, kvalitet i opplæringen, skole-
eierrollen og forskning som sine hovedarbeidsområder. Innen opplærings-
sektoren foregår det også et omfattende administrativt samarbeid. Fylkes-
kommunene på Østlandet utgjør en av tre opplæringsregioner i landet.  
Fylkesopplæringssjefene samarbeider i kompetansegruppa og har opprettet 
flere nettverksgrupper for særskilte områder innen videregående opplæring.

Videregående opplæring og fagskolen er hovedoppgaver
På grunn av valget var fagpolitisk utvalg aktivt bare i vårhalvåret. Utvalget hadde fokus på 
skoleeierrollen og styringsaspektet. Fagskolen ble tatt opp som eget tema, like ens fagopp-
læringen med særskilt fokus mot yrkesopplæringsnemnda. Utvalget ønsket som tidligere år 
å arrangere et seminar i mai, denne gang med overskrift «Ungdomskulturer og medier i det 
21. århundre og konsekvenser for læring». Seminaret måtte imidlertid avlyses på grunn av 
for lav påmelding. 

Idéen om et forskningsprosjekt om IKT i videregående opplæring (vgo) ble vedtatt for 
oppfølging, og kompetansegruppa satte ned en arbeidsgruppe som utviklet prosjektidéen. 
Etter dialog med KS ble det på slutten av året klart at KS vil finansiere prosjektet gjennom 
sin FOU-ordning (særskilte midler innbetalt av fylkeskommuner og kommuner). Kontakt-
utvalget gav i sitt møte i desember 2011 fagpolitisk utvalg i oppgave å følge opp IKT-
forskningsprosjektet og også forskningsprosjektet «Bortvalg og kompetanse 10 år etter». 
Sistnevnte prosjekt har bakgrunn i at forskningsinstitusjonen NIFU sitter på mye relevant 
datamateriale fra 10.- klassinger i 2002-prosjektet og vil koble opplysninger mot 2012-
statistikk. Slik kan en finne ut hvor ungdommene er ti år etter ungdomsskolen mht. arbeid, 
utdanning og familie. Er «frafall» så stort problem som antatt, eller henter ungdommen 
seg inn igjen i løpet av noen år? Resultatene her skal være klare ved årsskiftet 2013/2014.

Mye administrativt nettverksarbeid i opplæringsregion øst
Fylkeskommunene samarbeider administrativt innen opplæringssektoren i tre opplærings-
regioner: øst, sør-vest og nord. Opplæringsregion øst samsvarer med fylkene på Østlan-
det, og sekretariatet for opplæringsregionen er lagt til Østlandssamarbeidet. På grunn av 
praktiske forhold legges møtene i kompetansegruppa gjerne i forkant eller etterkant av 
fylkesopplæringssjefsmøte for hele landet (FFU). 

Østlandssamarbeidet arrangerte møte med SRY 
SRY – det nasjonale Samordningsrådet for yrkesopplæringen – ønsket nærmere dialog 
med fylkeskommunene, og Østlandssamarbeidet forberedte program og inviterte SRY og 
representanter for alle fylkeskommunene til felles møte i forkant av nasjonal opplærings-
konferanse i Tromsø i august. Tema i fellesmøtet var 1) Møteplasser for SRY og yrkesopplæ-
ringsnemndene, 2) Dokumentasjon og 3) Samfunnskontrakten. Østlandets nettverksgruppe 
for fag- og yrkesopplæring arrangerte dagen etter møte for fagopplæringsansvarlig i alle 
landets fylkeskommuner. 
  
Der var tema bl.a. rapportering i Vigo (datasystem for inntak, rapportering m.v.) - i henhold 
til opplæringsloven, refusjon ved «lån» av prøvenemnder, yrkessjåførfaget, yrkesopplærings-
nemndene og årets formidling til læreplasser.

OPPLÆRING, KOMPETANSE  
OG VERDISKAPING

Regionsdirektør Einar Røsås, NHO Vestfold, 
orienterte kontaktutvalget om hvordan skolen 
og næringslivet kan gjøre hverandre bedre
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Fylkeskommunene samarbeider  i  administrative nettverksgrupper 
Administrative nettverksgrupper møtes to – fire ganger i året for informasjonsutveksling 
og drøfting av oppgaver som er felles i fylkeskommunene. Ved årsskiftet 2011/2012 finnes 
disse gruppene:

•	 ØKO-gruppe (økonomi – kostra – opplæring). Gruppa kvalitetssikrer Kostra-tall, samar-
beider med tilsvarende grupper i de to andre opplæringsregionene og er referansegruppe 
for Fylkeskostra Utdanning. Vestfold har den ene fylkeskommunale representanten i Fylkeskostra.

•	 Voksenopplæringsgruppe. Gruppa har særlig vært opptatt av helsefag og opplæring for 
minoritetsspråklige. 

•	 Spesialundervisningsgruppe med fokus på skoleeierperspektivet i forhold til opplæring 
for beboere i barnevernsinstitusjoner og i helseinstitusjoner. Gruppa har i oppgave å sørge 
for maler og rutiner for økonomiske oppgjør ut fra statlige satser. Jamfør at noen fylker har 
mange institusjoner mens andre fylker kan ha mange innbyggere i institusjon i annet fylke.

•	 Oppfølgingstjenesten: med Ny Giv-oppfølgingsprosjektet ble gruppa reetablert med 
ledere av oppfølgingstjenesten og Ny Giv-prosjektledere i en felles gruppe. Fylkeskom-
munene har organisert oppgavene ulikt, men finner det nyttig med felles gruppe. Leder 
er representant i Kunnskapsdepartementets referansegruppe for Ny Giv-oppfølgingspro-
sjektet. Prosjektets områder er utprøving av opplæringsmodeller som kombinerer arbeids-
praksis og læreplanmål, styrking av samarbeidsrelasjoner og kompetanseheving for ansatte 
i oppfølgingstjenesten. Gruppa er opptatt av å bygge varige strukturer for oppfølging av 
unge uten skole eller jobb. 

•	 Fag- og yrkesopplæringsgruppa sørget for kompetanseheving for instruktører, prøve-
nemnder og lærere, med materiell og felles økonomisk tilskudd fra Utdanningsdirektoratet. 
Som nevnt ovenfor var gruppa aktiv for å få til møte mellom FFU, fagopplæring og SRY.  
Problemstillinger ved vitnemålsarbeid ble drøfta særskilt. Utenlandsk utdanning og hvordan 
denne skal vurderes er en aktuell problemstilling. Et hovedtema var formidling til lærlinge-
plass og tilbud til dem som ikke fikk læreplass. Formidlingen i 2011 ble oppfattet  slik at 
tilstanden nå er tilbake på «normalnivå». Færre stod uten læreplass og på Østlandet ble 
flere formidlet tidligere på året i 2011 enn noen gang før. 

•	 Med bakgrunn i forvaltningsreformen har fylkeskommunene nå ansvar både for egne 
fagskoletilbud og for tilskudd til private tilbydere. Saksbehandlere for helsefagtilbudene 
møttes to ganger i 2011 for å drøfte felles maler og søknadsfrister for slike tilskudd. Mange 
studieforbund o.a. driver i flere fylker, så det trengs samordning. Tilskuddene kommer fra 
Helsedirektoratet gjennom Omsorgsplan 2015, dvs finansieringen etter 2015 bør drøftes. 
Kommunene trenger arbeidskraft og kompetanse, men alle synes ikke å ha tatt behovene 
inn over seg.     

KS satte i 2011 i gang Effektiviseringsnettverk for vgo. Alle fylkeskommunene utenom Oslo 
deltar og sekretariatene for opplæringsregionene er bedt om å bidra. Samling høsten 2011 
hadde som tema tilstandsrapportene for vgo, med erfaringsutveksling og ekstern faglig vurdering.  

Samling om fag- og yrkesopplæring for alle 
fylkeskommunene i landet ble ledet av Hans 
Jacob Edvardsen, Telemark fylkeskommune.
Foto: Jim Lindquist, Østfold fylkeskommune
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EUROPAPOLITISK 
SAMARBEID
Gjennomføringen av prosjektet HAFENGEBURTSTAG HAMBURG samt forbe-
redelse til BSSSCs årskonferanse 2012 og programkonferansen for Øster-
sjøprogrammet var i fokus i 2011. Arbeidet i de ulike europeiske organisa-
sjonene fylkeskommunene deltar i, har vært løpende tema i internasjonalt 
fagpolitisk utvalg, i tillegg til dialog med Utenriksdepartementet og Kommu-
nal- og regionaldepartementet. 

HAFENGEBURTSTAG prosjektet en suksess 
Hamburg stod i norske farger 6.-8. mai. Norge og Østlandssamarbeidet var partnerland på 
den 822. HAFENGEBURTSTAG HAMBURG, som ble åpnet av HKH Kronprins Haakon. De 
norske dagene i Hamburg bestod av fagseminarer, utstillinger, konserter, presentasjon av 
norsk litteratur, filmuke og ikke minst en stor norsk markering i havneområdet. I det strål-
ende været tok rundt 1,5 mill. mennesker turen til Hamburg havn i løpet av helga. 
Ca. 300.000 av disse var innom det norske standområdet på Kehrwiederspitze. Her fikk de 
oppleve Østlandet (under betegnelsen Osloregionen), norske vikinger fra Vestfold, norske 
produkter, norsk mat og drikke samt kulturinnslag fra teatergruppa Stella Polaris, Telemark 
messingkvintett og Kong Frederik den IV’s Tamburafdeling av 1704 fra Fredrikstad. Egne 
frimerker fra havnefesten kunne kjøpes og båtene Berntine og Sjøkurs besøkes. Oslo Dom-
kor bidro med nydelig sang under den økumeniske gudstjenesten som var startskuddet på 
havnefesten. 

Arrangementet ble sett på som en betydelig markering av Norge i Hamburg og Nord-
Tyskland og ble betegnet som en ubetinget suksess. En egen reiselivskampanje ble kjørt i 
Hamburg i forkant av havnefesten og en sjømatkampanje i kant med selve havnefesten. 
Norge og Osloregionen var godt synlig i Hamburg i denne perioden.   

Styringsgruppa for prosjektet ble ledet av fylkesordfører Per-Eivind Johansen, Vestfold. 
Deltakelsen på HAFENGEBURTSTAG 2011 var det største enkeltprosjektet i Østlandssamar-
beidet i 2011 og hadde et budsjett på 1,8 mill. kroner, i tillegg kom reiselivskampanjen på 
2,2 mill. kroner. Prosjektet ble avrundet med et oppsummeringsmøte i august. Oppfølging 
innen Østlandssamarbeidet skjer via den enkelte fylkeskommune. Dokumenter fra prosjek-
tet inkl. en fyldig sluttrapport finnes på www.ostsam.no/default.asp?WCI=DisplayGroup&WCE=341&DGI=341

HKH Kronprins Haakon sammen med politiske ledere i Østlandsfylkene., foto: Michael Rauhe



13

Forberedelse til BSSSCs årskonferanse i 2012 
BSSSCs (Baltic Sea States Subregional Co-operation) årskonferanse er tilbake i Norge ti år 
etter at konferansen fant sted på Lillehammer. Østlandssamarbeidet er også denne gang 
vertskap for konferansen. I tillegg er Østlandssamarbeidet sammen med Kommunal- og 
regionaldepartementet  vertskap for programkonferansen 2012 for Østersjøprogrammet 
(Interreg IV B). Konferansene arrangeres etter hverandre 17. – 20. september 2012 på 
Lillestrøm. Forberedelsene til konferansene har stått på dagsorden gjennom hele 2011. 
En styringsgruppe under ledelse av fylkesvaraordfører Tom E. B. Holthe, Vestfold, har hatt 
ansvaret for å planlegge hele konferanseprosjektet.

Under BSSSCs årskonferanse 2011 i oktober i Szczecin, Polen, tok kontaktutvalgets leder 
Roger Ryberg over BSSSC- flagget og presenterte Østlandssamarbeidet som vertskap for 
2012. Programarbeidet er godt i gang og en egen webside er etablert for å informere om 
konferansene. I forkant av BSSSCs årskonferanse vil det bli arrangert en ungdomskonfe-
ranse. Mer informasjon om arrangementet finnes på nettsidene www.ostsam.no eller www.
bsssc.com.
 
I mars var Østlandssamarbeidet vertskap for BSSSCs styremøte i Oslo og bidro sammen med 
UD til å arrangere et møte mellom Østersjørådets styre og BSSSCs styre. Møtet ble arran-
gert som en del av det norske formannskapet i Østersjørådet 2010-2011.

North Sea 2020 strategien
Nordsjøkommisjonen under ledelse av president Gunn Marit Helgesen, Telemark, har 
gjennom hele 2011 jobbet aktivt for å få på plass en makroregional strategi for Nordsjø-
regionen – etter modell fra EUs Østersjøstrategi. Østlandssamarbeidet laget et felles innspill 
i høringsprosessen, som ble behandlet i internasjonalt fagpolitisk utvalg 19. august. North 
Sea 2020 strategien er Nordsjøregionens svar på Europa 2020 strategien. Den legger vekt 
på at Nordsjøregionen kan utgjøre en pilotregion for iverksetting av Europa 2020 strategien. 

Gunn Marit Helgesen norsk byråmedlem i CPMR 
Etter kommune- og fylkestingsvalget 2011 ble det foretatt nyvalg på norske representanter 
til byrået i CPMR (Conference of Peripheral and Maritime Regions) under generalforsam-
lingen i Århus, Danmark, i slutten av september. Gunn Marit Helgesen ble valgt til nytt 
norsk medlem i byrået etter Tom Tvedt fra Rogaland. Hun fortsetter som første visepresident i 
organisasjonen.   

Norske medlemmer aktive under AERs generalforsamling på Azorene 
Under årets generalforsamling i AER (Assembly of European Regions) på portugisiske 
Azorene tok de norske medlemmene aktivt til orde for å konsolidere organisasjonen og 
konsentrere aktivitetene til nøkkelområder for medlemsregionene. AER er en aktiv orga-
nisasjon og har i 2011 også engasjert seg betydelig utenfor Europas grenser. Samtidig er 
økonomien blitt forverret, bl.a. som en følge av den økonomiske krisen i Europa. Norske 
medlemmer vil bidra til å styrke AER og til å fokusere aktiviteten. Under generalforsamlin-
gen ble det tatt initiativ til et nærmere samarbeid mellom de nordiske medlemsregionene i 
AER – i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Fylkesordfører Ole Haabeth, Østfold, har sittet som 
medlem av byrået i AER i 2011.

Uttalelse til EUs hvitbok om transportpolitikk 
Østlandssamarbeidet sendte innspill i høringsprosessen på EUs grønnbok (”NOU”) om 
TEN-T i 2009 og fulgte opp med en uttalelse til EUs hvitbok (”St.melding”) om transport-
politikken “Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and 
resource efficient transport system” i mai 2011. Innspillet ble oversendt til EU-kommisjonen 
DG MOVE (Mobility and Transport), til Samferdselsdepartementet som innspill til deres utta-
lelse til EU, samt til samferdselsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. 

Roger Rydberg mottar BSSSC-flagget fra BSSSCs 
leder Olgierd Geblewicz, foto: BSSSC
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Innspill til arbeidet med Europautredningen
Regjeringen nedsatte i 2010 et uavhengig utvalg som skulle se på Norges tilknytninger til 
EU. Utvalget har vært ledet av professor Fredrik Sejersted og har som en del av arbeidet tatt 
initiativ til delutredninger – bl.a. en undersøkelse blant regionale aktører som engasjerer 
seg i Europa - “Norwegian Non-Governmental Actors in Brussels 1980 – 2010, Interest, 
Representation and Lobbying”. Østlandssamarbeidet bidro i denne undersøkelsen. I tillegg 
sendte Østlandssamarbeidet et skriftlig innspill, som hadde fokus på hvordan fylkeskom-
munene jobber gjennom europeiske organisasjoner og hvilke påvirkningsmuligheter dette 
gir for Norge. 

Energi hovedtema for kommisjonsmøte med Schleswig-Holstein 
Årets kommisjonsmøte i samarbeidet med Schleswig-Holstein ble gjennomført 4. – 5. mai. 
16 personer fra politikk og administrasjon i de åtte fylkeskommunene deltok sammen med 
representanter fra delstatsregjeringen og parlamentet i Schleswig-Holstein. Første dag 
hadde fokus på bærekraftig energi og gruppa besøkte og fikk orientering om flere prosjek-
ter i den nordvestlige delen av Schleswig-Holstein. Selve kommisjonsmøtet fant sted på øya 
Sylt og hadde fokus på temaene energi, kultur og samarbeid i Nordsjøen og Østersjøen. Et 
felles handlingsprogram for 2011/2012 ble godkjent. Kontaktutvalgets leder Roger Ryberg, 
Buskerud, ledet den norske delegasjonen. 

Connecting – en vandreutstilling fra fem land
Kunsthåndverksutstillingen Connecting er et fellesprosjekt innenfor rammen av Schleswig-
Holstein- samarbeidet, der Schleswig-Holsteins nordiske partnerregioner deltar. Utstillingen 
ble åpnet i Flensburg av kulturministeren i Schleswig-Holstein. Deltakende kunsthåndver-
kere hadde samtidig fagtreff med bl.a. verkstedbesøk. I alt åtte norske kunstnere fra seks 
østlandsfylker deltar i Connecting. I Flensburg ble det også tatt initiativ til et vandreprosjekt for 
barn. Fra den tysk-danske grensebyen vandret utstillingen videre til Østlandet. Her ble utstil-
lingen åpnet 18. juni av fylkesordfører Nils Aage Jegstad, i Akershus kunstsenter, Lillestrøm.  
Utstillingen er så interessant at Norske Kunsthåndverkere har støttet den med 200.000 kr. 
Organisasjonen bidro også i juryen og ved seminar åpningsdagen om kunstformidling 
til barn. Fra Akershus ble utstillingen sendt til Vasa, og i 2012 skal den vises i Skåne og 
Sønderjylland. Connecting har fått god omtale i det ledende kunsthåndverkstidsskriftet for 
det tyskspråklige Europa.  

Nettverket ØstsamUng aktivt også i 2011
Det ble gjennomført to samlinger i ØstsamUng nettverket i 2011 – en i Sarpsborg i april og 
en på Hamar i september. Samlingene hadde fokus på henholdsvis mobbing og frivillighet. 
Ingrid Klemp fra ØstsamUng og Akershus satt i styret i BSSSC som ungdomsrepresentant i 
2011. Flere ungdommer fra Hedmark, Oppland, Akershus, Buskerud og Vestfold har deltatt 
på samlinger i AERs ungdomsnettverk (Youth Regional Network) i Orléans, Frankrike, i april 
og i Wroclaw, Polen, i oktober, samt på AERs sommerskole i Nederland i slutten av august. 
Representanter fra Akershus og Vestfold deltok på BSSSCs ungdomskonferanse i forkant av 
årskonferansen i Szczecin i oktober.    

Interreg Østersjøprogrammet og EUs Østersjøstrategi
Østlandssamarbeidet ivaretar rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Østersjøprogrammet 
etter avtale med Kommunal- og regionsdepartementet. Østersjøprogrammet har gjennom-
ført en fjerde utlysningsrunde i programmet i 2011 der 15 nye prosjekt har mottatt støtte. 
Åtte av disse har med norske partnere. Det ble gjennomført to møter i overvåkings- og 
styringskomiteen, begge under tysk formannskap. I slutten av oktober ble det andre forum 
for EUs Østersjøstrategi gjennomført i Gdansk, Polen. Østersjøstrategien har vært gjenstand 
for rullering under det polske EU-formannskapet høsten 2011. Østersjøprogrammet har 
støttet mange av flaggskipprosjektene i Østersjøstrategien med finansiering, og Norge er 
med i noen av disse. 

Foto: Borghild Krossli
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ØSTLANDSUTSTILLINGEN
Østlandsutstillingen er en av fem landsdelsutstillinger og omfatter alle 
fylkene innen Østlandssamarbeidet unntatt Telemark, som deltar i Sørlands-
utstillingen.  Kontaktutvalget vedtok i 2011 at Østlandsutstillingen tas inn i 
Østlandssamarbeidet som et felles kulturpolitisk tiltak. Østlandsutstillingen 
er blitt et hovedområde på kulturfeltet i kontakten mellom Østlandsfylkene 
og Schleswig-Holstein. 

Utstillingsleder Martina 
Kaufmann sammen med 
kulturminister Anniken 
Huitfeldt, som åpnet 
Østlandsutstillingen.  
Foto: Østlandsutstil-
lingen

Østlandsutstillingen har fått forutsigbarhet
Østlandsutstillingen ble etablert i 1979 av kunstnerorganisasjonenes fylkesorganisasjoner, 
med statlig støtte. Etter at statstilskuddet ble lagt inn i rammetilskuddet til fylkeskommu-
nene, ble bidraget til utstillingen for en del fylkeskommuners vedkommende omdisponert, 
og søknadsfrister m.v. var ikke samordnet. Dette førte til vanskelig økonomi og manglende 
forutsigbarhet. Østlandsutstillingen har vært gjennom en omorganisering og er for tiden 
knyttet til Akershus kunstsenter.

Tre visningssteder og mange omvisninger i 2011
Østlandsutstillingen er en meritterende gruppeutstilling med fri innsendingsrett og med 
en jury sammensatt fra kunstnerorganisasjonene på Østlandet. Juryen vurderte i 2011 ca. 
1200 arbeider fra 467 søkere. 48 arbeider av 38 kunstnere kom gjennom nåløyet og ble 
vist på årets Østlandsutstilling. Utstillingen ble i sin helhet vist på tre steder i 2011: Akers-
hus Kunstsenter, der kulturminister Anniken Huitfeldt stod for åpningen, Larvik Kunstfore-
ning - Galleri Bølgen, med åpning ved fylkesordfører Per-Eivind Johansen og Kunstbanken 
Hedmark, der fylkesråd Christian Haugen åpnet. Utstillingen ble sett av over 3800 besø-
kende og det ble holdt 79 omvisninger. Disse høye tallene kan hovedsakelig føres tilbake til 
det gode samarbeidet med Den kulturelle skolesekken i Akershus og Hedmark.

Østlandsutstillingen er viktig i samarbeidet med delstaten Schleswig-Holstein
Gjennom utveksling av utstillinger og gjennom nettverksarbeid og kompetansedeling mel-
lom Østlandsutstillingen og utstillingen Landesschau ved Bundesverband Bildender Künstler 
Schleswig-Holstein (BBK), er utstillingen blitt en viktig del av fylkeskommunenes samarbeid 
med delstaten. Kunstnerorganisasjonene i begge land har også utbytte av dette samarbei-
det. Før jul 2011 sendte både BBK og Østlandsutstillingen ut invitasjon til kunstnere for 
deltakelse i «Stereo not Mono» i 2012-  2013. Utstillingen vil få norsk-tysk jury og katalog 
og bli vist i Østfold og i Schleswig-Holstein. Som en forløper ble utstillingen «3 + 3» vist i 
Kiel i mai/juni 2011, dit Schleswig-Holstein inviterte tre prisvinnere fra hvert land til å stille 
ut ett verk hver. ”Bygdedyret” - stedspesifikt verk Hamar,  

av Linda Bakke.  Foto: Østlandsutstillingen
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ENERGI OG KLIMA
Kommunene og fylkeskommunene må forholde seg til klimaendringer på 
ulike måter: de må bidra til at Norge reduserer sine klimagassutslipp, og de 
må samtidig tilpasse og forberede lokalsamfunnene på de klimaendringene 
som kommer. Energi og klima ble tatt inn i Østlandssamarbeidet som eget 
innsatsområdet i 2008. Ut fra behov for å konsentrere innsats og ressurser, 
ble energi og klima tatt ut som separat innsatsområde i 2011. Transport-
relaterte oppgaver ble overført til samferdsel. 

FYLKE MEDLEMMER

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

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

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

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

OSLO KRISTIN VINJE (H)

TELEMARK TORLEIF VIKRE (FRP), SIGBJØRN MOLVIK (SV)

VESTFOLD UNNI HANSON (FRP), ØYVIND HUNSKAAR (SP)

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

Fagpolitisk utvalg ledet arbeidet
Fagpolitisk utvalg for energi og klima ble konstituert i mai 2009.  
Utvalget hadde i 2011 følgende medlemmer:

Fagpolitisk utvalg vedtok i januar 2011 å gi administrativ gruppe i oppgave å utarbeide et 
utkast til et felles høringssvar til NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring. Det ble laget 
et saksframlegg som fylkeskommunene kunne bruke som grunnlag for sin uttalelse.

Fagpolitisk utvalg var også opptatt av å se energi og klima i sammenheng med arbeidet i de 
øvrige innsatsområdene for Østlandssamarbeidet – og spesielt samferdsel. Utvalget mente 
at Østlandssamarbeidet kunne ha en pådriverrolle for mer klimavennlige kjøretøy og lavere 
klima-gassutslipp. Arbeidet resulterte i at fire av fylkeskommunene – Akershus, Hedmark, 
Oppland og Østfold – gikk sammen om en søknad til Transnova, og den ble innvilget våren 
2011. Fellesprosjektet har som intensjon å lage en strategi for utbygging av ladestasjoner  
– både vanlige ladestasjoner og stasjoner for hurtiglading.
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Hovedoversikt
Regnskapet for Østlandssamarbeidet blir ført av Akershus fylkeskommune og revidert av 
Akershus og Østfold fylkesrevisjon. Tall for 2009 og 2010 er vist for sammenligning. 

HOVEDPOSTER 2009 2010 2011

INNBETALINGER OG BRUK/AVSETN. FOND 4.011.658 4.891.469 4.653.655

SEKRETARIATET -2.410.925 -2.547.633 -2.638.696

UTVALG, GRUPPER OG SEMINARER -138.182 -196.225 -196.949

INFORMASJON -51.504 -66.922 -67.731

INTERREG-PROSJEKTER -121.141 -321.963 -123.697

ØSTLANDSUTSTILLINGEN -468.870 -710.688 -724.477

KOMPETANSE 0 -4.650 -36.423

BSSSC -31.638 -16.156 -187.555

ANNET INTERNASJONALT SAMARBEID -385.713 -432.247 -283.271

ENERGI OG KLIMA -126.908 -166.382 -5.000

SAMFERDSEL -216.092 -269.029 -334.648

INTERREG GENERELT -60.685 -159.575 -55.209

SUM 0 0 0

øremerket BSSSC-konferansen høsten 2012. Videre er ca. 60.000 kr øremerket til sluttfø-
ring av kunsthandverkutstillingen ”Connecting” og 132.500 kr til oppfølging av Hafenge-
burtstag 2011. Balanse ved utgangen av 2010 var 3.387.299 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 2011 (tall fra 2009 og 2010 til sammenligning):

ØKONOMI
Fylkeskommunene i Østlandssamarbeidet har definert seg som likeverdige 
partnere, og deler likt på kostnadene til sekretariatet og alle fellesprosjekter. 
Kostnader ved aktiviteter og prosjekter hvor ikke alle fylkeskommunene 
deltar, fordeles mellom deltakerne.

HOVEDPOSTER 2009 2010 2011

DRIFTSINNTEKTER (OVERFØRINGER) 5.033.795 5.873.940 7.771.403

LØNN, INKL TRYGD OG PENSJON 2.096.168 -2.268.642 -2.264.396

KJØP AV VARER OG TJENESTER 1.339.194 -2.278.058 -3.594.328

OVERFØRINGER -680.091 -1.195.770 -1.479.834

SUM DRIFTSUTGIFTER 4.115.453 -5.742.470 -7.338.558

NETTO DRIFTSRESULTAT 918.342 131.470 432.845

AVSETNING TIL FOND -918.342 -131.470 -432.845

RESULTAT 0 0 0

Balanse ved utgangen av 2011 var på 3.820.144 kr. I balansen inngår inntil 1.465.000 kr 

Arbeid med ”Interreg generelt” utføres av Østlandssamarbeidet etter avtale med Kom-
munal- og regionaldepartementet, som finansierer denne aktiviteten fullt ut. Refusjon for 
utgifter i 2010 og 2011 vil bli utbetalt i 2012. 
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Postboks 1200 Sentrum, N-0107 OSLO,  Tel. + 47 22 05 50 80,  Fax + 47 22 05 50 88
E-post: ostlandssamarbeidet@ostsam.no    
www.ostsam.no

AKERSHUS FYLKESKOMMUNE 
Postboks 1200 Sentrum, 
N-0107  OSLO
Tel. +47 22 05 50 00
Fax +47 22 05 50 55

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

HEDMARK FYLKESKOMMUNE
Postboks 4404 Bedriftssenteret
N-2325  HAMAR
Tel. +47 62 54 40 00
Fax +47 62 54 44 86

OSLO KOMMUNE
Rådhuset,
N-0037  OSLO
Tel. +47 02180
Fax +47 23 46 17 43

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

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

OPPLAND FYLKESKOMMUNE
Postboks 988
N-2626  LILLEHAMMER
Tel. +47 61 28 90 00
Fax +47 61 28 94 95

ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE
Postboks 220,
N-1702  SARPSBORG
Tel. +47 69 11 70 00
Fax +47 69 11 70 70

www.akershus.no

www.bfk.no

www.hedmark.org

www.oslo.kommune.no

www.telemark-fk.no

www.vfk.no

www.oppland.no
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