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Vedlegg sak 01/21 
 
 

Møte i administrasjonsutvalget 
 
Tid:  14. oktober 2020 kl. 10:00-11:30 
Sted:  Microsoft Teams 
Til stede: Tron Bamrud (Innlandet) 
  Hans Petter Gravdahl (Oslo) 
  Kristian Thowsen (Viken) 
 

Fra sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Morten Stemre og Lars Godbolt 
 
Tron Bamrud ledet møtet 
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Sak 31/20 Godkjenning av protokoll 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 22. mai 

 

Behandling 
Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget godkjenner protokollen fra møte 22. mai 
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Sak 32/20 Aktuelle saker 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 

Behandling 
 
Det ble gitt korte orienteringer fra fylkeskommunene om aktuelle saker. 
 
Viken: 

• Behov for budsjettkutt på ca. 450 mill. kroner. 

• Viken gjennomgår nå sin deltagelse i internasjonale samarbeidsfora og ønsker å konsentrere 

innsatsen ut fra fylkeskommunens egne behov 

• Viken har valgt å melde seg ut av samarbeidsalliansen Osloregionen. 

Innlandet:  

• Innlandsstrategien vedtatt og denne følges opp med 3 regionale planer 

• Innlandet forsterker samarbeidet med kommuneregionene og fylkestinget skal i oktober 

behandle sak om utmelding av Osloregionen. 

Oslo kommune: 

• Oslo kommune har fokus på arbeidet med kommuneplaner og arealplan. 

• Oslo kommune er i prosess med å vurdere hvilke samarbeidsarenaer man vil ha behov for de 

neste årene. 

Sekretariatet gav korte orienteringer om følgende saker: 

1. Faggruppe bærekraftig mobilitet  

2. Webinar TEN-T 23. oktober 

3. Scandria Alliance  

4. Webinar 24. november om finansiering knutepunkter  

5. Næring og kompetanse 

6. Europapolitisk arbeid og Europapolitisk forum  

7. Østlandssutstillingen  

8. Interessepolitisk arbeid og workshop med fylkeskommunene (kommunikasjonsavdelingene) 

9. ØstsamUng  

 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget tar informasjonen til orientering. 
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33/2020 Ny strategi  
 

Forslag til innstilling 

1. Representantskapet slutter seg til en strategi-modell med et tidsperspektiv frem mot 2030 

2. Innspillene fra representantskapet tas med i den videre strategiprosessen. 

3. Representantskapet ber om at strategiskissen behandles i Østlandssamarbeidets øvrige 
organer i henhold til vedtatt prosessplan. 

 

Behandling 

Administrasjonsutvalget drøftet strategiskissen og slutter seg til at man har et perspektiv som 
strekker seg frem til 2030.  

Det ble under diskusjonen poengtert at man i strategidokumentet som legges frem for 
representantskapet bør tydeliggjøre at strategien skal bidra til å underbygge de to hovedpilarene 
samferdsel og næring/kompetanse. 

Vedtak 
 

1. Administrasjonsutvalget konstaterer at sekretariatet har lagt frem en strategiskisse med et 
lengre tidsperspektiv enn til 2023. 

2. Utvalget er positiv til at Østlandssamarbeidet sin nye strategi har tidsperspektiv som strekker 
seg frem til 2030. 

3. Strategiutkastet fra sekretariatet synligjør ikke de to hovedpilarene samferdsel og 
næring/kompetanse i tilstrekkelig grad. I forbindelse med møtet i representantskapet bør 
det vurderes hvordan den nye strategien kan tydeliggjøre disse to hovedpilarene. 
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34/2020 Handlingsplan 2021 
 

Forslag til innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til handlingsplan for 2021 

 

Behandling 

Administrasjonsutvalget ser positivt på at man i handlingsplanen for 2021 har tydeliggjort tidslinjen 
for det interessepolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet.  

Vedtak 
Administrasjonsutvalget slutter seg til struktur og innhold i fremlagt handlingsplan for 2021 
og legger til grunn at sekretariatet arbeider videre med konkretisering av de operative 
tiltakene. 
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35/2020 Budsjett 2021 

Forslag til vedtak 
1. Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til justeringer på 

budsjettet for 2021.  
2. Endringene innarbeides i budsjettsaken som legges frem til behandling på møte i 

representantskapet. 
 

Behandling 
Administrasjonsutvalget pekte på at Østlandssamarbeidet de siste årene har bygget opp et 
betydelig reservefond som i volum tilsvarer driftsbudsjettet for ett kalenderår. Det er 
ønskelig at dette drøftes nærmere i 2021. 
 
Administrasjonsutvalget sluttet seg for øvrig til sekretariatets forslag når det gjelder 
budsjettet for 2021. 
 

Vedtak 
1. Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til justeringer på 

budsjettet for 2021.  
2. Endringene innarbeides i budsjettsaken som legges frem til behandling på møte i 

representantskapet. 
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36/2020 Høstmøte i representantskapet 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til kjøreplan for 
representantskapets høstmøte 6. november. 

Behandling 
Administrasjonsutvalget sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til kjøreplan for 
representantskapets høstmøte 6. november. 
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37/2020 Møteplaner 2021 

Forslag til vedtak 
Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til møtekalender for 2021 

Behandling 
 
Som hovedregel bør møter i administrasjonsutvalget og representantskap avholdes på 
fredager. 
 
Frem til sommeren 2021 bør møtene gjennomføres digitalt så fremst ikke annet bestemmes. 
 
Følgende møtekalender legges til grunn for møtene i administrasjonsutvalget og 
representantskapet i 2021: 
 

Datoer 2021 Utvalg Kommentarer 

Fredag 12. februar Administrasjonsutvalg  

Fredag 5. mars Representantskap Årsregnskap, årsrapport, Møte m/ØstsamUng 

Fredag 14. mai Administrasjonsutvalg  

Torsdag 3. og/eller 
fredag 4. juni 

Representantskap Rammebudsjett 2022.  

Fredag 15. oktober Administrasjonsutvalg  

Fredag 5. november Representantskap Budsjett og handlingsplan 2022 

 
 
Dersom administrasjonsutvalget har andre innspill til møteplaner for 2021 – så følger 
sekretariatet selvsagt opp dette frem mot høstmøtet i representantskapet. 
 
 

Vedtak 
1. Administrasjonsutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til møtekalender for 

2021 med de presiseringer som ble gitt i møtet. 
2. Inntil annet er bestemt bør møter i administrasjonsutvalget og representantskapet 

gjennomføres digitalt frem til sommeren 2021. 
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Vedlegg sak 03/21: 

 

Foreløpig regnskap 2020  
 

7.1 Hovedoversikt  
Regnskapet til Østlandssamarbeidet inngår som en del av regnskapet til Viken 
fylkeskommune og revideres av Viken fylkesrevisjon. Regnskapet for 2020 viser at 
Østlandssamarbeidet i 2020 har hatt et mindreforbruk på 823.051. Dette er hovedtallene: 
 

Hovedposter 2018 2019 2020 

K10 - Lønn og sosiale utgifter 3 498 575 3 753 638 3 692 076 

K20 - Varer og tjenester som inngår i egen 
tjenesteprod1 

2 421 226 2 660 318 969 823 

K40 - Overføringsutgifter 1 497 212 1 568 677 1 365 323 

K50 - Avsetninger     1 750 

1 - Drift Total 7 417 013 7 982 633 6 028 972 

Sum Utgifter 7 417 013 7 982 633 6 028 972 

K60 - Salgsinntekter og refusjoner2     -6 653 390 

K80 - Overføringsinntekter     -198 634 

1 - Drift Total (K60+K80) -8 479 192 -8 070 967 -6 852 024 

Sum Inntekter -8 479 192 -8 070 967 -6 852 024 

Overføring fra forrige år og bruk av fond   -381 291   

Korreksjon   -666   

Sum Totalt (beløpet avsatt til bundet fond) -1 062 179 -470 291 -823 051 

 

7.2 Egenkapital og avsetning til bundet fond 
Egenkapitalen pr. 31.12. 2019 var kr. 5.749.638. Mindreforbruket i 2020 var på kr. 823.051. 
Dette betyr at egenkapitalen pr. 31.12.2020 var kr. 6.572.689. Dette beløpet avsettes til 
bundet fond.  

 
  

 
1 Regnskapstallene for 2020 inkluderer ikke inngående mva. slik det gjorde i 2018 og 2019.  
2 Innbetalingene knyttet til refusjon av inngående mva. inngår ikke i 2020-tallene 
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7.3 Økonomiskoversikt etter formål 
I tillegg til det ordinære driftsregnskapet, føres et driftsregnskap etter formål, for bedre å 
synliggjøre sammenheng mellom aktiviteter og regnskap. Driftsregnskapet etter formål viser 
følgende tall for 2020: 
 

Hovedposter 2018 2019 2020 
Inntekter -7 406 189 -6 699 421 -6 630 000 

Sekretariat 3 796 765 4 231 648 4 281 626 

Utvalg og grupper 304 016 160 393 8 491 

Informasjon/kommunikasjon 94 736 163 121 135 931 

Østlandsutstillingen 1 225 000 1 330 000 1 365 000 

EUSBSR (Konferanse i Polen) 18 645 -229 282 0 

Youth Camp 2019 0 114 290 0 

ØstSamUng 80 129 141 736 575 

Samferdsel 228 178 431 076 154 555 

Næring og kompetanse 20 992 0 0 

Internasjonalt arbeid – generelt 107 369 8 475 -131 740 

 Lets communicate (interreg prosjekt) 0 0 -20 193 

BSSSC 353 301 285 150 0 

Scandria2Act (interregprosjekt) 207 605 -220 440 0 

Interreg KMD -92 725 -187 036 9 115 

Korreksjon (ikke prosjektførte kostnader)   3 590 

Mindreforbruk -1 062 178 -470 290 -823 051 

 
Det framgår av oversikten at Østlandssamarbeidet i regnskapsåret 2020 har hatt et 
mindreforbruk på kr. 823.051. Dette skyldes færre fysiske møter, lavere reisevirksomhet og 
utsettelse av planlagte aktiviteter på grunn av pandemien, samt mindre bruk av eksterne 
konsulenter. 
 
Arbeid med Interreg utføres på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
Refusjon for påløpte kostnader i 2019 og 2020 forventes utbetalt i 2021. 
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Vedlegg sak 04/21: 
 
 
 
 

Årsrapport 2020 
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Annerledesåret 2020 
 
I 2020 trådte regionreformen i kraft og endret fylkesstrukturen på Østlandet. Fra å ha vært 
åtte samarbeidende fylkeskommuner, ble det den 24. januar undertegnet en ny 
samarbeidsavtale for det «nye» Østlandssamarbeidet mellom Viken, Innlandet, Oslo og 
Vestfold og Telemark. 
 
Så kom pandemien. Det ble en ilddåp for de nye fylkene. Etter nedstengningen i mars har 
mulighetene for å møte gode kolleger i de andre fylkeskommunene vært få. Likevel har 2020 
vært et innholdsrikt år for Østlandssamarbeidet. Med færre fysiske møter har samarbeidet 
blitt flyttet over på digitale plattformer. Vi har på kort tid vært gjennom en digital 
revolusjon, og vi har holdt oppe møtefrekvensen og opplevd mer fleksibilitet og bredere 
deltakelse i samarbeidet. 
 
Arbeidet med InterCity har i mange år vært det viktigste fellesprosjektet for 
Østlandssamarbeidet. Med lanseringen av en ny landingsside på nett for InterCity, samt en 
rekke andre viktige kommunikasjonsaktiviteter, har dette arbeidet blitt videreført og 
forsterket i 2020.  
 
Det nye fagpolitiske utvalget for næring og kompetanse har kommet godt i gang i 2020. 
Samtidig har det vært utfordringer knyttet til å utvikle et nytt fagområde i 
Østlandssamarbeidet i et år preget av koronapandemien.  
 
Internasjonalt arbeid er viktig for fylkeskommunene. For å drøfte utfordringer og muligheter 
i fellesskap på tvers av fylkesgrensene har Østlandssamarbeidet opprettet et nytt 
europapolitisk forum. 
 
Fylkeskommunene er også opptatt av at våre dyktige ungdomsrepresentanter involveres 
sterkere i landsdelssamarbeidet. Derfor har vi videreført ungdomsnettverket ØstsamUng og 
et eget arbeidsutvalg er etablert. 
 
En ny strategi for Østlandssamarbeidet skal vedtas sommeren 2021. Utarbeidelsen av ny 
strategi har vært en sentral oppgave i 2020 med en grundig prosess, inkludert både 
dialogmøter med fylkeskommunene og flere runder i Østlandssamarbeidets politiske og 
administrative organer. 
 
En annen viktig prosess har vært avklaringen om at Østlandssamarbeidet og Osloregionens 
Europakontor skal være fylkeskommunenes samarbeidsorganer på landsdelsnivå.  
 
5. mars 2021 
 
Even Aleksander Hagen 
Leder av representantskapet 
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Kap. 1: Samferdsel og infrastruktur  

1.1 Organisering 
Fagpolitisk utvalg ble opprettet av representantskapet 24. januar 2020 og har dette året 
bestått av følgende medlemmer: 

 Posisjon Opposisjon 

Innlandet Stein Tronsmoen (Sp) 
Vara: Sjur Strand (Ap) 

Suhur Lorch-Falck (MDG) 
Vara: Mai Bakken (SV) 

Oslo  Morten Nordskag (MDG)  

Vestfold og 
Telemark 

Arve Høiberg (Ap) 
Vara: Tone B. Hansen (Ap) 

Knut Anvik (Frp) 
Vara: Kåre Pettersen (V) 

Viken Olav Skinnes (Sp) 
 

 

 
Olav Skinnes ble valgt som leder og Morten Nordskag som nestleder. I 2020 ble det avholdt 
3 møter i utvalget og totalt 17 saker har blitt behandlet. 
 
Arbeidet i fagpolitisk utvalg støttes av administrativ samferdselsgruppe som i 2020 har vært 
ledet av fylkesdirektør Knut Sletta i Viken fylkeskommune. Øvrige medlemmer er Siv 
Tørudbakken fra Vestfold og Telemark, Sigrid Hamran fra Oslo kommune og Aud Margrethe 
Riseng fra Innlandet. 
 
Administrativ samferdselsgruppe har etablert to faggrupper som jobber mer operativt på 
sine fagområder. 

• Faggruppe for NTP/IC. Faggruppen bistår sekretariatet og adminstrativ 

samferdselsgruppe i arbeidet med InterCity og med innpsill ny nasjonal transportplan. 

Denne faggruppe suppleres med kompetanse innenfor kommunikasjon når det er 

behov for dette.   

• Faggruppe for bærekraftig mobilitet. Faggruppen ble etablert i juni 2020 og skal 

se nærmere på felles mobilitetsutfordringer i landsdelen. Dette kan handle om både 

ny og smart teknologi, digitalisering og innfasing av alternative drivstoff i 

samferdselssektoren.  
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1.2 InterCity og Nasjonal Transportplan 2022-33  
Arbeidet med Intercity og Nasjonal Transportplan har også i 2020 hatt prioritet for 
Østlandssamarbeidet. På møte i fagpolitisk utvalg 11. mai ble Østlandssamarbeidet sine 
felles prioriteringer vedr. NTP 2022-2033 sluttbehandlet, og høringsuttalelsen ble deretter 
oversendt Samferdselsdepartementet. 
 
Samferdselsdepartementet sendte transportvirksomhetenes faglige innspill til prioriteringer 
i NTP for perioden 2022-2033 ut på høring 18. mars med høringsfrist 1. juli. I 
høringsuttalelsen fra Østlandssamarbeidet til Samferdselsdepartementet ble følgende 
hovedbudskap formidlet: 

1. Klima og miljø må vektlegges sterkere 

2. Mer ressurser til jernbane og kollektivsatsning 

3. Full utbygging av InterCity må ligge fast 

For å nå ut med budskapet om InterCity har Østlandssamarbeidet hatt to kronikker i 
Aftenposten i 2020: 

• Nå må det store jernbaneløftet komme. Kronikk i Aftenposten 28. mai  

• Dette er tiden for å satse på jernbanen Kronikk i Aftenposten 24. september 

Det er i tillegg ble gjennomført en rekke digitale dialogmøter i løpet av året: 

• Møte med Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget 12. juni 

• Møte med Bane Nor og Jernbanedirektoratet 6. november 

• Møte med jernbanedirektøren 30. november 

• Møte med representantene fra posisjonspartiene i Transport- og 

kommunikasjonskomiteen på Stortinget 8. desember. 

På disse møtene var hovedbudskapet at jernbanen må gis høy prioritet i ny nasjonal 
transportplan og at InterCity er fortsatt det viktigste felles samferdselsprosjektet for 
fylkeskommunene på Østlandet. 
 
For å understøtte de ulike kommunikasjonsaktiviteten har Østlandssamarbeidet i 2020 
lansert www.ic-ostsam.no  som en ny og felles landingsside for InterCity. Dette har skjedd i 
nært samarbeid med kommunikasjonsavdelingene i fylkeskommunene. 
 

1.3 Bærekraftig mobilitet  
I 2020 har Østlandssamarbeidet intensivert arbeidet med bærekraftig mobilitet og en egen 
faggruppe ble opprettet i juni 2020 med deltagelse fra alle fylkeskommunene i landsdelen. 
Faggruppen har som oppgave å se på mulighetene for et sterkere og mer forpliktende 
regionalt samarbeid, og har tatt utgangspunkt i fylkeskommunes eget arbeid med 
bærekraftig mobilitet. Høsten 2020 ble det derfor utarbeidet en samlet oversikt over 
fylkeskommunenes eksisterende strategier, prosjekter og planer knyttet til bærekraftig 
mobilitet.  
 

https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GGkb3m/naa-maa-det-store-jernbaneloeftet-komme-even-aleksander-hagen-terje-ri
https://www.ostsam.no/kronikk-i-aftenposten-dette-er-tiden-for-a-satse-pa-jernbanen/
http://www.ic-ostsam.no/
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På en digital workshop 20. november drøftet representanter fra fylkeskommunene hvilke 
trender og drivkrefter og hvilke mobilitetsutfordringene fylkene vil stå ovenfor de neste 10-
årene. Det planlegges nå en ny workshop der man skal identifisere felles regionale 
prosjekter/tiltak på mobilitetsområdet.  
 
Arbeidet med bærekraftig mobilitet må også ses i sammenheng med at 
Østlandssamarbeidet deltar i Scandria Alliance sammen med regioner fra Finland, Sverige og 
Tyskland. I dette arbeidet ser man på mulighetene for å ta i bruk alternativt drivstoff og 
hvordan ny teknologi og digitalisering vil endre transportsektoren de neste årene. Også i EU 
har man i 2020 forsterket innsatsen på dette området og 9. desember ble det lagt frem en 
ny strategi for bærekraftig og smart mobilitet med tanke på å kunne kutte 55% i 
klimagassutslipp i 2030. For å lykkes med dette kreves en omfattende innsats rettet mot 
transport og mobilitet. Østlandssamarbeidet sitt arbeid med bærekraftig mobilitet har dette 
som bakteppe. 
 

1.4 Andre gjennomførte aktiviteter  
I og med at det har vært begrensede muligheter for fysiske møter i 2020, har 
Østlandssamarbeidet vært arrangør/medarrangør av en rekke digitale 
seminarer/konferanser på samferdselsområdet dette året. 
 
Sammen med Osloregionen og Osloregionens Europakontor arrangerte 
Østlandssamarbeidet den 23. oktober et webinar om fremtidens grenseløse togforbindelser 
Rundt 130 deltakere fulgte et inspirerende og opplysende webinar om fremtidens 
jernbaneforbindelser, der blant annet Pat Cox, European Coordinator for the TEN-T 
Scandinavian-Mediterranean Corridor, European Commission, DG Move og John Ragnar 
Aarset, statssekretær i Samferdselsdepartementet, deltok. 
 
Østlandssamarbeidet arrangerte den 24. november et webinar om finansiering av trafikale 
knutepunkter – i samarbeid med Osloregionen. Nærmere 100 deltagere fulgte webinaret der 
man blant annet drøftet:  

• Hvordan kan og bør ulike offentlige myndigheter samarbeide?   

• Hvordan lager vi gode samarbeidsmodeller med næringslivet som sikrer 

medfinansiering?  

• Hva er potensialet for inntektsgenerering?  

 
Scandria Alliance, med Østlandssamarbeidet som «medeier», arrangerte 2. desember et 
internasjonalt webinar med eksempler på automatisering og digitalisering av maritim 
transport i Europa. Webinaret belyste hvordan dette gir muligheter og gevinster for 
samfunn, næringsliv og miljø.  
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Kap. 2: Næring og kompetanse  

2.1 Organisering  
Fagpolitisk utvalg ble opprettet av representantskapet 24. januar 2020. Utvalget har 
gjennomført tre møter i 2020.  
Fylkeskommunene oppnevnte følgende medlemmer til utvalget: 

 Posisjon Opposisjon 

Innlandet Per Gunnar Sveen (Ap) 
Vara: Olav Røssum (Sp) 
Mari Gjestvang (Sp) 
Vara: Even Eriksen (Ap) 

Bjørnar Tollan Jordet (SV) 
Vara: Sindre Sørhus (MDG) 
Wenche Haug Almestrand (Frp) 
Vara: Svein Håvar Korshavn (H) 

Oslo  Victoria Marie Evensen (Ap) 
Vara: Vegar Andersen (Ap) 
Inga Marte Thorkildsen (SV) 
Vara: Tarjei Helland (SV) 

 

Vestfold og 
Telemark 

Truls Vasvik (Ap) 
Vara: Irene B. Haukedal (Ap) 
Mette Kalve (Ap) 
Vara: Grete Wold (SV) 

Jan Birger Løken (H) 
Vara: Lasse Berntzen (H) 
Ellen Eriksen (Frp) 
Vara: Harald Kinck (Frp) 

Viken Johan Edvard Grimstad (Sp) 
Vara: 
Siv Henriette Jacobsen (Ap) 
Vara:  

 

 
Victoria Marie Evensen ble valgt som leder og Siv Henriette Jacobsen nestleder. 
Arbeidet i fagpolitisk utvalg støttes av en administrativ gruppe for næring og kompetanse. 
Medlemmene i gruppen er: 

• Birgit Aasgaard Jenssen og Ole Inge Gjerald (Innlandet) 

• Liss Steinbakk og Marte Aarvik (Oslo) 

• Tore Øystein Strømsodd og Liv Marit Hansen (Vestfold og Telemark) 

• Gerd Mette Drabløs og Øyvind Michelsen (Viken) 

Gruppen har gjennomført fem møter i 2020. 
I tillegg videreførte to av eksisterende faggruppene på kompetanseområdet sitt arbeid i 
2020, fagskolegruppen og faggruppen for oppfølgingstjenesten. 
 

2.2 Utfordrende oppstart 
2020 har vært preget av både regionreform og koronapandemi. Fagpolitisk utvalg skulle 
opprinnelig vært etablert allerede høsten 2019, med medlemmer fra de nye 
fylkeskommunene klare til oppstart i januar. Denne tidsplanen ble forskjøvet på grunn av 
arbeidet med etableringen av nye fylkeskommuner i 2019. Etter formell etablering i januar 
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og oppnevning av medlemmer etter det var det første møtet i det nye utvalget planlagt i 
april. På grunn av nedstengningen i mars, kombinert med krisehåndtering i 
fylkeskommunene, ble møteplanen forskjøvet igjen. 
 
Fagpolitisk utvalg ble formelt konstituert på det første møtet 8. juni. Siden da har det vært 
gjennomført ytterligere to møter i september og desember. Samtlige møter har vært 
digitale. Administrativ gruppe og faggruppene har møttes jevnlig i 2020, for det meste 
digitalt. 
 

2.3 Pandemi på dagsorden 
Smittevernstiltak og støtte til næringslivet har også vært på dagsorden under utvalgets 
møter, i tillegg til å prege oppstarten rent praktisk. 
 
Fylkeskommunene har utvekslet erfaringer med egne krisepakker og tiltak for å håndtere 
pandemien. I tillegg har utvalget drøftet felles synspunkter på regjeringens og Stortingets 
vedtak.  
 
I møtet 11. september var utvalget svært kritisk til at kompensasjonsordningen for 
næringslivet ble avviklet for hurtig. Saken ble fulgt opp med et dialogmøte mellom 
næringsministeren og fagpolitisk utvalg 4. desember. Statsråden presenterte status for 
støtte til næringslivet hittil og orienterte om arbeidet med støtteordninger inn i 2021.  
Østlandssamarbeidet gav et felles innspill om behovet for sterke, effektive og forutsigbare 
støtteordninger i en hverdag preget av en uforutsigbar smittevernsituasjon med stadig 
skiftende tiltak. I tillegg ble det gitt fylkesvise innspill. 
 
Fagpolitisk utvalg invitert partene i arbeidslivet ved NHO, LO og Virke til samtale 4. 
desember. Arbeidslivsorganisasjonene informerte fylkeskommunene om behov og 
utfordringer for egne medlemmer fremover, og kom med innspill til hva fylkeskommunene 
bør prioritere. 
 

2.4 Prioriteringer for nytt politisk fagområde 
Næring og kompetanse er et nytt politisk fagområde i Østlandssamarbeidet. De mer 
spesifikke innsatsområdene innen næring og kompetanse var ikke grundig utredet og avklart 
før utvalget ble opprettet. Derfor har det vært viktig å starte opp en politisk og administrativ 
prosess for å avklare fylkeskommunenes felles utfordringsbilde og behov. 
Spørsmålene har vært behandlet både av fagpolitisk utvalg og administrativ gruppe. Det har 
blitt vedtatt en administrativ prosess som går inn i 2021 for å avklare endelige 
innsatsområder. Overordnet har fagpolitisk utvalg pekt på: 

• Verdiskapning gjennom grønn omstilling  

• Inkluderende og arbeidslivsrettet kompetanseutvikling  
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2.5 Ny strategi for høyere yrkesfaglig utdanning 
Fylkeskommunene på Østlandet utarbeidet en felles fagskolestrategi i 2017. Strategien ble 
utarbeidet parallelt med at det kom en ny lov om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskole) og 
et nytt finansieringssystem som gav fylkeskommunene nye oppgaver. 
 
I juni hadde fagpolitisk utvalg et mini-seminar om høyere yrkesfaglig utdanning og 
samarbeidet mellom fylkeskommunene. Utvalget besluttet at fylkeskommunenes felles 
strategi skal revideres. 
 
Bakgrunnen for revisjonen er behovet for å tilpasse strategien til de nye fylkeskommunene 
og erfaringene fylkeskommunenes har gjort seg med nytt lovverk og nytt 
finansieringssystem. I tillegg har regionreformen endret forutsetningene for nasjonalt 
samarbeid. Regjeringen skal også legge frem en egen strategi for høyere yrkesfaglig 
utdanning i 2021. 
 
I 2020 har fagskolegruppen lagt en prosessplan for arbeidet og gjennomført en 
innspillsrunde med både offentlige og private fagskoler og andre interessenter på området. 
 

2.6 Utenforskap 
Inkludering og kampen mot utenforskap er en viktig politisk prioritering for 
fylkeskommunene. Fagpolitisk utvalg har pekt på utenforskap som et viktig innsatsområde 
for Østlandssamarbeidet fremover. For å forberede det videre arbeidet har utvalget i løpet 
av 2020 fått tre foredrag om utenforskap.  
 
Eifred Markussen fra NIFU presenterte forskningsrapporten «Fra 16 til 30» i september. 
NIFU har fulgt nesten 10 000 ungdommer på Østlandet fra de gikk ut av ungdomskolen i 
2002 til de var 30 år i 2016, med fokus på utdanning, jobb og inntekt. Forskningsprosjektet 
ble initiert gjennom Østlandssamarbeidet. 
 
I desember presenterte Chryster Hyggen fra NOVA/OsloMet resultatene fra et 
forskningspeksperiment om arbeidsgivere som døråpnere eller portvoktere på 
arbeidsmarkedet.  
 
Mariann Aas, leder av faggruppen for oppfølgingstjenesten, orienterte utvalget om 
innretning og omfang av oppfølgingstjenestens arbeid med unge utenfor utdanning og 
arbeid på Østlandet.’ Faggruppen møtes jevnlig for å utveksler erfaringer og utvikle felles 
posisjoner på viktige saksområder i oppfølgingstjenestens arbeid med egen målgruppe.   
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Kap. 3: Europapolitisk arbeid  

3.1 Ny politisk organisering av det europapolitiske arbeidet 
Ved inngangen til 2020 besluttet representantskapet å etablere et forum, som ny politisk 

organisering for det felles europapolitiske arbeidet i Østlandssamarbeidet. Anne-Marte 

Kolbjørnshus fra Innlandet fylkeskommune ble valgt til leder av forumet, med Gunn Marit 

Helgesen, Vestfold og Telemark fylkeskommune som nestleder.  

 

Europaforumet støttes administrativt av en internasjonal administrativ gruppe. Gruppen 

hadde sitt første møte 27. mars og valgte Gørill Brodahl, Viken fylkeskommune som leder. 

Gruppa har gjennomført fire møter – alle digitale. Direktør og nestleder i Osloregionens 

Europakontor (ORE) har deltatt på møtene i internasjonal gruppe og Østlandssamarbeidets 

sekretariat har deltatt på møtene i kontaktgruppa i ORE. 

 

Østlandssamarbeidets Europaforum hadde sitt første møte 18. september i Galleri Oslo 

(Viken fylkeskommune). På dagsorden stod Europas grønne giv (European Green Deal), 

Interreg og territoriell agenda for Europa. Statssekretær i UD, Audun Halvorsen, og 

statssekretær i KMD, Raymond Robertsen, deltok sammen med Tysklands ambassadør til 

Norge. Program og opplegg ble utviklet i nær dialog med forumets politiske ledelse og 

internasjonal gruppe. Rundt 30 deltakere fikk med seg forumets oppstartsmøte.  

 

Møte med statssekretær Raymond Robertsen  
Nestleder i Østlandssamarbeidets Europaforum, Gunn Marit Helgesen, møtte statssekretær 

Robertsen i KMD til dialog om fylkeskommunenes internasjonale rolle og betydningen av 

Interreg den 21. august. Møtet ble gjennomført digitalt. Politisk ledelse i europaforumet gav 

i juni innspill i EU-kommisjonens høring om en europeisk klimapakt. 

 

3.2 Interreg 2021 – 2027 har stått i fokus 
Arbeidet med å forberede den nye perioden med EU-programmer har pågått gjennom året 

med full tyngde. I februar ble det gjennomført et større møte om Interreg og norsk 

deltakelse i de nye programmene i KMD i Oslo. Arbeidet med et nytt Interreg Østersjø-

program startet opp høsten 2019. Det konstituerende møtet i den nye programkomiteen ble 

gjennomført i Riga, Latvia i februar. Siden har alle møtene i programarbeidet vært 

gjennomført digitalt. I tillegg har det vært utstrakt bruk av skriftlige innspill via epost. Utkast 

til nytt program ble behandlet i juni og sendt ut på en bred høring med frist i september. 

Basert på denne runde ble et omforent utkast godkjent av programkomiteen i desember.  

 

Arbeidet med nytt Interreg Østersjø-program vil pågå også i 2021.  

Nasjonal referansegruppe for Interreg B og C programmene har gjennomført to fysiske 

møter – i august og oktober – for å samordne og drøfte det pågående 

https://www.ostsam.no/ostlandssamarbeidets-forste-europaforum-sparket-i-gang/
https://www.ostsam.no/ostlandssamarbeidet-fremmet-fylkeskommunenes-internasjonale-rolle-i-mote-med-statssekretaer-raymond-robertsen/
https://www.ostsam.no/ostlandssamarbeidet-fremmet-fylkeskommunenes-internasjonale-rolle-i-mote-med-statssekretaer-raymond-robertsen/
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programutviklingsarbeidet. Østlandssamarbeidet har gitt innspill i det pågående 

programarbeidet for Interreg Nordsjø-programmet og Interreg Europa. 

På oppdrag fra KMD utøver Østlansdsamarbeidets sekretariat rollen som nasjonalt 

kontaktpunkt for Interreg Østersjø-programmet. 

 

Østlandssamarbeidet er partner i Let’s Communicate!  
Let’s Communicate prosjektet er en del av Interreg Østersjø-programmet og har som formål 

å informere om og kommunisere Østersjø-samarbeidet til EUs medlemsland i regionen og til 

partnerlandene Norge, Island, Russland og Hviterussland. Deltakelsen er nært knyttet til 

Østlandssamarbeidets rolle som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjø-programmet. 

Vår målsetting er å få fram de gode historiene fra norsk deltakelse i østersjøsamarbeidet. 

Interreg.no utgjør plattform for prosjektet – etter avtale med KMD.  

 

Bedre kobling av norske aktører til nettverk og plattformer i Østersjø-regionen inngår også i 

prosjektet. Dette skal legge grunnlag for partnerskap og prosjekter i den nye 

programperioden 2021-2027. Et større nettverksarrangement har vært planlagt i Brussel 

(Norway House) i 2020, men har måttet utsettes flere ganger som følge av pandemien. 

Arrangementet er et samarbeid mellom EU-kommisjonen DG Regio, Norges delegasjon til EU 

i Brussel og Østlandssamarbeidet. I og med utsettelse til 2021 er UD invitert med, som 

påtroppende formannskap i Østersjørådet. Fagsjef Europa i Østlandssamarbeidets 

sekretariat deltok, på vegne av Norge, i en paneldebatt i forbindelse med årets forum for 

Østersjø-strategien i oktober.  

 

Europas territorielle agenda og utvikling av pilot med norsk ledelse 
Under det tyske EU-formannskapet har det pågått et arbeid med revisjon av den europeiske 

territorielle agenda (TA). Den nye agendaen ble vedtatt på digitalt ministermøte i desember. 

Norge er aktive i arbeidet gjennom KMD. Som en del av revisjonsarbeidet er det utviklet 

flere pilot-prosjekt, som skal bidra til å iverksette den nye territorielle agendaen. 

Østlandssamarbeidets sekretariat har vært invitert inn i arbeidet med utvikling av den 

norskledede piloten «Small places matters». Både den territorielle agendaen og piloten ble 

presentert på møte i Østlandssamarbeidets Europaforum i september. Pilotprosjektet vil 

starte opp i januar 2021.   

3.3 Østlandssamarbeidet fortsatt engasjert i BSSSC  
Etter at det norske formannskapet i BSSSC ble avrundet ved utgangen av 2019 har 

Østlandssamarbeidet fortsatt sin deltakelse - nå som del av BSSSCs troika av utgående, 

sittende og innkommende formannskap. Roger Ryberg, fylkesordfører i Viken, ble i januar 

valgt som styremedlem i BSSSC for valgperioden. Kåre Pettersen, Vestfold og Telemark 

fylkeskommune ble valgt som vara.  

 

Det nye polske formannskapet i Gdansk gjennomførte et første styremøte i februar med god 

oppslutning. Etter dette har alle møtene vært på Zoom. Til sammen er det gjennomført tre 
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digitale styremøter. Den første digitale årskonferansen i BSSSCs historie ble gjennomført i 

overgangen september/oktober. Konferansens tema var nært knyttet til den pågående 

pandemi-situasjonen og la stor vekt på behovet for samarbeid og felles løsninger for 

Østersjø-regionen – nå mer enn noen gang. Fagsjef Europa i Østlandssamarbeidets 

sekretariat var møteleder på konferansens dag to.  

 

Ungdomsmedvirkning viktig i BSSSC og i Østersjø-samarbeidet 
Agnes Lusti fra ungdommens fylkesråd i Østfold har vært en av to ungdomsmedlemmer i 

styret i BSSSC i perioden 2019-2020. Hun ble takket av i forbindelse med den digitale 

årskonferansen i september/oktober.  

 

BSSSCs ungdomsnettverk har gjennomført to digitale møter – ett i juni og ett i september, og 

bidro aktivt i forbindelsen med den digitale årskonferansen. ØstsamUng har vært 

representert på møtene og gitt sine bidrag. I tillegg har BSSSC vært aktive i 

ungdomsplattformen i Østersjøen «One BSR youth Platform», som ble etablert under det 

norske formannskapet. Ungdomsmedvirkning i Østersjø-regionen fikk også stor 

oppmerksomhet på utenriksministermøtet i Østersjørådet i mai og er et uttalt 

innsatsområde for regjeringene rundt Østersjøen for 2021. Norge v/utenriksminister Ine 

Eriksen Søreide tar over formannskapet i Østersjørådet fra 1. juli 2021.  

 

3.4 Bilateralt samarbeid med Schleswig-Holstein  
Det avtalte møtet i november på administrativt nivå i samarbeidet med delstaten Schleswig-

Holstein ble som følge av pandemien utsatt til 2021. Den nye Europaministeren i Schleswig-

Holstein har invitert den nye politiske ledelsen i fylkeskommunene på Østlandet til 

kommisjonsmøte i 2021.  

 

Fylkeskommunenes videre forhold til Schleswig-Holstein og formen på samarbeidet har vært 

på dagsorden i internasjonal gruppe og er en del av fylkeskommunenes prosess med nye 

internasjonale strategier og handlingsplaner. Også styret i Østlandsutstillingen har en 

pågående prosess for å avklare sitt engasjement innenfor rammen av Schleswig-Holstein 

avtalen. Fylkeskommunene samarbeider nært med Schleswig-Holstein via andre arenaer 

som bl.a. STRING-samarbeidet. Sekretariatet i Østlandssamarbeidet har siden i høst hatt 

løpende digital kontakt med Europaavdelingen i Kiel.  

 

3.5 Bedre mobilisering til nye EU-programmer for 2021-2027 
Østlandssamarbeidets sekretariat koordinerer arbeidet i en ad hoc gruppe i internasjonalt 

fylkesnettverk som har satt søkelys på fylkeskommunenes rolle i mobiliseringen til de nye 

EU-programmene. Ad hoc gruppa, som ble etablert på møte i internasjonalt fylkesnettverk i 

Kirkenes i mars, har gjennomført flere dialogmøter med Kunnskapsdepartementet (KD), 

https://www.ostsam.no/wp-content/uploads/2020/12/BSSSC-2020-AC-Resolution-final.pdf
https://www.ostsam.no/intervju-fra-as-til-europa/
https://www.ostsam.no/intervju-fra-as-til-europa/
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Diku, Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd (NFR). Møtene har primært foregått 

digitalt, med unntak av ett arbeidsmøte hos NFR på Lysaker 2. september.  

 

Hovedfokus har i 2020 vært på Horisont Europa og Erasmus+ programmene. KD og de 

nasjonale kontaktpunktene for programmene har vært meget positive til initiativet fra 

fylkesnettverket og det er økt bevissthet rundt fylkeskommunenes rolle og sentrale plass i 

mobiliseringsarbeidet. Fylkeskommunene er bl.a. invitert som høringsinstanser til de nye 

nasjonale strategiene for det europeiske forskningssamarbeidet og det europeiske 

utdanningssamarbeidet. Høringsfristen er primo februar 2021. Ad hoc gruppa vil fortsette 

sitt arbeid i 2021. 

 

3.6 Nasjonalt Europapolitisk forum i endring 
Østlandssamarbeidets sekretariat har deltatt i en arbeidsgruppe som har gjennomgått og 

evaluert det nasjonale Europapolitisk forum i lys av regionreformen. Arbeidsgruppa har gitt 

råd til UD og KMD med tanke på form og innhold og mandat for forumet. Fylkeskommunene 

har samlet gitt felles adm innspill via internasjonalt fylkesnettverk – koordinert av 

Østlandssamarbeidets sekretariat. Anbefaling ble sendt på høring fra KMD i juni - via KS. 

 

3.7 AER Norge re-etablert etter regionreformen 
Fra 2020 er det tre norske fylkeskommuner som er aktive medlemmer i AER – Innlandet, 

Viken og Nordland fylkeskommuner. De norske medlemmene startet opp igjen sin dialog og 

samarbeid i høst og valgte representanter og varaer til byrået. De norske medlemmene kom 

også med innspill til politikkdokumentene som ble behandlet på byråmøtet i november. De 

norske forslagene fikk gjennomslag og ble vedtatt. AER Norge ledes av fylkesvaraordfører 

Aud Hove i Innlandet fylkeskommune. Østlandssamarbeidets sekretariat har bistått AER 

Norge og de norske styremedlemmene som koordinator.     

 

Glora Vitaly fra Innlandet fylkeskommune er president i AERs ungdomsnettverk (Youth 

Regional Network - YRN). Som følge av pandemien og utskifting i AERs sekretariat har det 

ikke vært gjennomført møter i YRN i 2020.  
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Kap. 4: ØstsamUng  
 
4.1 ØstsamUng etter regionreformen 
2020 har vært et «annerledesår» for Østlandssamarbeidets ungdomsnettverk, ØstsamUng. I 
tillegg til koronaepidemien medførte regionreformen endringer i strukturen for 
ungdomsorganene i fylkeskommunene, med en ny lov om ungdomsråd i kommuner og 
fylkeskommuner. 
 
Flere midlertidige interim-styrer, blant annet i Viken og Innlandet, skulle meisle ut hvordan 
den nye ungdomsorganiseringen skulle se ut. På grunn av dette ble både den vanlige 
ØstsamUng-samlingen i mars og koordinatormøtet utsatt til høsten. 
 
Samtidig har Østlandssamarbeidet arbeidet med endringer i strukturen til ØstsamUng, bl.a. 
basert på innspill fra høstsamlingen i 2019. Ungdommene etterspurte en mer aktiv rolle i 
utformingen av samlingene.  Derfor utarbeidet sekretariatet i dialog med 
koordinatornettverket et notat om ‘nye ØstsamUng’, som ble godkjent av 
representantskapet den 12 juni. Notatet legger til grunn at to det skal være to ØstsamUng-
samlinger hvert år, at koordinatornettverket videreføres og at det etableres et eget 
arbeidsutvalg med ungdomsrepresentanter. 
 
I dialog med koordinatorene og arbeidsutvalget ble også samlingen om høsten utsatt til 2021 
på grunn av smittevernhensyn. 
 
4.2 Arbeidsutvalg for ØstsamUng etablert 
ØstsamUngs arbeidsutvalg skal være ungdommens stemme inn i Østlandssamarbeidets 
arbeidsområder og sikre kontinuitet i ungdomsarbeidet. Arbeidsutvalget vil bli bedt om å 
komme med uttalelser og bistå i Østlandssamarbeidets arbeid på de ulike fagområdene. 
Videre vil utvalget ha ansvar for tema og opplegg rundt ØstsamUngs samlinger. Dette gjøres 
i samarbeid med sekretariatet og koordinator i vertsfylket for samlingen. Utvalget vil også 
kunne fremme forslag til aktiviteter på eget initiativ. 
Medlemmer: 

• Oslo: Nicolay Bennett Rennemo med vara Chiara Tambuscio   

• Vestfold og Telemark: Eline Momrak med vara Arvid Tommy Müller  

• Viken: Ronja Borgemyr med vara Sanne Kristensen  

• Innlandet: Ingrid Elisabeth Volungholen med vara Sigrun Myrvang  

Det har vært gjennomført tre digitale møter med det nye arbeidsutvalget. Flere av 
medlemmene har i tillegg deltatt på digitale møter i både representantskapet og fagpolitiske 
utvalget i næring og kompetanse.  
 
Arbeidsutvalget har fremhevet kollektivtilbud, psykisk helsevern, utenforskap og lavterskel 
ungdomsmedvirkning på hele Østlandet er temaer som de ønsker å arbeide mer med i 2021. 
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5 Østlandsutstillingen 
Østlandsutstillingen (ØU) er en årlig, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler 
samtidskunst fra og på Østlandet. ØU inngår i et landsdekkende nettverk av utstillinger. ØU 
er et kulturpolitisk tiltak innenfor Østlandssamarbeidet og en adm kulturgruppe med 
representanter fra de fire fylkeskommunene overvåker og følger opp overfor ØU. ØU har sitt 
eget styre og representantskap. Østlandssamarbeidet har et medlem i representantskapet, 
som ivaretas av kulturgruppa.  

5.1 Et spesielt år også for Østlandsutstillingen 
2020 har vært et spennende år for Østlandsutstillingen. Pandemien innebar utfordringer og 
resulterte i lave besøkstall, men dette ble delvis kompensert av en kraftig oppgang i salg, 
utmerkede kritikker og tilbakemeldinger og mange nye følgere i sosiale medier.  
Åpning av Østlandsutstillingen 2020 og visningen i Kunstbanken på Hamar kom seint i gang 
som følge av nedstenging i mars, med lavere besøkstall enn forventet som følge av korona. 
Utstillingen ble godt besøkt både i Buskerud kunstsenter og i Østfold kunstsenter i 
Fredrikstad. 
 
Formidling via DKS (den kulturelle skolesekken) ble ikke gjennomført i 2020 som følge av 
pandemien. To vellykkede verksteder ble avviklet i tillegg til at 5-6 kunstnermøter ble 
gjennomført. Seminaret modernistiske vendinger i Fredrikstad i oktober ble godt mottatt.  
Regionreformen har hatt konsekvenser for Østlandsutstillingen og har innebåret en del 
arbeid i 2020. ØU har opprettet god kontakt med Sørlandsutstillingen og det har vært et 
godt samarbeid med de to billedkunstorganisasjonene i Vestfold og Telemark for å trekke 
opp linjene med tanke på arbeids- og utstillingsområder i den nye 

fylkeskommunen. Vestfold og Telemark deltar i begge utstillingene. 
 
Den planlagte 3D workshopen i vår, med partnere i Schleswig-Holstein, ble ikke gjennomført. 
Prosjektet var del av det treårige samarbeidsprosjektet «Planning Future». Utstillingens 
styre startet høsten 2020 en evaluering av sitt samarbeid med kunstnerorganisasjonen BBK i 
Schleswig-Holstein. Som en del av prosessen diskuteres også om og i hvilken grad ØU skal ha 
et internasjonalt engasjement.  
 

5.2 Kulturgruppa med fokus på regionreformen 
Kulturgruppa har ansvar for å overvåke og følge opp Østlandsutstillingen (ØU). I 2020 har 
gruppa hatt fokus på de nye fylkeskommunenes forhold til ØU og hvordan den finansielle 
støtten etter regionreformen skal organiseres. En sak ble lagt fram for representantskapet i 
Østlandssamarbeidet i mars og fylkeskommunene ble her oppfordret til å avklare sitt forhold 
til ØU samt anbefale modell for innkreving av støtte innen utgangen av 2020.  
 
Fylkeskommunene har holdt hverandre løpende informert om prosessene. Alle 
fylkeskommunene gitt tilbakemeldinger om fortsatt støtte til utstillingen. 
Den gamle kulturgruppa deltok på stormøte i ØU 27. januar i Oslo og gjennomførte et 
arbeidsmøte i etterkant. Kulturgruppa har i tillegg gjennomført to ordinære møter – ett 

https://www.ostlandsutstillingen.no/wp-content/uploads/2020/12/katalog2020owres.pdf
https://www.ostlandsutstillingen.no/seminar-modernistiske-vendinger/
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digitalt 13. mai og ett fysisk møte i Fredrikstad 28. oktober, bl.a. med omvisning i 
Østlandsutstillingen 2020 i Østfold kunstsenter i Viken.  
 
På møtet 13. mai ble Rolf Olsen, Vestfold og Telemark fylkeskommune gjenvalgt som leder i 
kulturgruppa ut 2020 med Bjørn Westad, Innlandet fylkeskommune som nestleder. Hilde 
Eriksen, Viken fylkeskommune ble valgt som gruppas representant inn i representantskapet i 
ØU.  
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Kap. 6: Sekretariatet  

6.1 Organisering  
Det er etablert et eget sekretariat for Østlandssamarbeidet. Sekretariatet, som i 2020 har 
hatt fire ansatte, er administrativt tilknyttet Viken fylkeskommune og er fysisk lokalisert i 
Galleri Oslo - med en medarbeider på fylkeshuset Innlandet Lillehammer. Tilknytningen til 
Viken fylkeskommune er regulert gjennom samarbeidsavtalen mellom Viken, Oslo, Innlandet 
og Vestfold og Telemark fylkeskommune som ble signert 24. januar 2020 på Oslo Rådhus. 
Sekretariatet forbereder saker til politiske organer og sørger for at politiske vedtak blir fulgt 
opp. Sekretariatet koordinerer også arbeidet i de administrative gruppene og faggruppene.  
 

6.2 Forsterket samarbeid med fylkeskommune 
Østlandssamarbeidet er fylkeskommunenes felles verktøy og forlengede arm. Valg av 
innsatsområder og aktiviteter besluttes derfor av fylkeskommunene i fellesskap gjennom 
vedtak i representantskapet og de øvrige politiske beslutningsorganene i 
Østlandssamarbeidet.  Vedtatte strategier og planer er også styrende for sekretariatets 
løpende virksomhet. 
 
Etter regionreformen (og med reduksjon i antall eiere) har det blitt enklere for sekretariatet 
å ha tettere kontakt med fylkeskommunene - både gjennom digitale og fysiske møter. I 2020 
har sekretariatet gjennomført bilaterale dialogmøter med alle fylkeskommunene for å få 
bedre kjennskap til fylkeskommunenes prioriteringer og innsatsområder, bli bedre kjent 
med fagfolkene i de ulike avdelingene og seksjonene og for å få innspill til arbeidet med 
strategi og handlingsplan. 
 

6.3 Kommunikasjon  
Fra 1. januar 2020 ble sekretariatet forsterket med en 2-årig engasjementstilling dedikert til 
kommunikasjon, bærekraft og til koordinering av ØstsamUng. Stillingen ble opprettet 
innenfor eksisterende budsjettramme og i hovedsak finansiert gjennom redusert bruk av 
eksterne konsulenter. Dette er første gang sekretariatet har hatt en dedikert 
kommunikasjonsressurs. 
 
Østlandssamarbeidets første kommunikasjonsstrategi ble vedtatt tidlig i 2020 og flere 
kommunikasjonstiltak iverksatt, der utsendelse av kvartalsvise nyhetsbrev og deling av 
nyheter på Facebook, Twitter og LinkedIn ble tatt i bruk. 
 
Politikere og ansatte i fylkeskommunene er den viktigste målgruppen for 
kommunikasjonsarbeidet. I 2020 har derfor sekretariatet og kommunikasjonssjefene i 
fylkeskommunene startet arbeidet med å styrke internkommunikasjonen mellom 
fylkeskommunene og sekretariatet. Pr. 31. desember 2020 hadde Østlandssamarbeidet ca. 
300 abonnenter på nyhetsbrevet og 250 følgere på FB. 
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Arbeidet med en ny visuell profil for Østlandssamarbeidet ble igangsatt høsten 2019 og ny 
profil ble ferdigstilt våren 2020. Profilen inneholder en mer moderne logo som inkorporerer 
fylkesvåpnene og Oslos logo samt ny fargepalett og typografi. 
 
I løpet av 2020 ble IC-ostsam.no tatt i bruk som samleside for InterCity. Samlesiden har som 
formål å samle relevante nyheter og informasjon om InterCity på én side, inkludert 
promomateriell som politikere og administrasjonene i fylkeskommunene kan bruke i 
arbeidet med å fremme InterCity. Samlesiden driftes av Østlandssamarbeidets sekretariat i 
samarbeid med kommunikasjonsrådgivere i fylkeskommunene.   
 

  

https://www.ostsam.no/ostlandssamarbeidet-har-fatt-ny-visuell-profil/
http://www.ic-ostsam.no/


 

30 
 

ostsam.no 

Vedlegg sak 06/21: 

 
Østlandet 2030 
 

Strategi for Østlandssamarbeidet 
 
 
Østlandssamarbeidet er et landsdelssamarbeid organisert som et interkommunalt politisk 
råd for de fire fylkene på Østlandet: Innlandet fylkeskommune, Oslo kommune, Vestfold og 
Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune. 
 
De fire fylkeskommunene vil i fellesskap utvikle en godt sammenvevd, solidarisk og smart 
landsdel som oppfyller bærekraftsmålene.  
 
Dette vil fylkeskommunene oppnå ved blant annet å samarbeide om tre visjoner for 
landsdelen: 
 

• Det grønne Østlandet utvikles med vekt på klima- og miljøvennlige løsninger for 

fremtiden. Landsdelens ressurser utnyttes på en bærekraftig måte og økonomien er 

sirkulær. Østlandssamfunnet bindes sammen gjennom grønn infrastruktur. 

 

• Det inkluderende Østlandet kjennetegnes av sosial bærekraft og sterk sosial 

mobilitet i hele landsdelen. Mangfoldet på Østlandet verdsettes og nyttiggjøres i 

samfunnsutviklingen. Alle har mulighet til å tilegne seg nødvendig og relevant 

kompetanse og å delta i arbeidslivet. 

 

• Det konkurransedyktige Østlandet utvikler og utnytter regionale fortrinn. 

Østlandet er ledende på verdiskapning gjennom grønn omstilling. Digitalisering og 

sømløse samferdselsløsninger styrker landsdelens posisjon i Europa.  

Disse tre visjonene være styrende for fylkeskommunenes landsdelssamarbeid på de to 
prioriterte politikkområdene samferdsel og næring/kompetanse. 
 
Videre legges bærekraftsmålene og Parisavtalen til grunn for fylkeskommunens virksomhet 
det kommende tiåret, mens European Green Deal vil sette rammene for arbeidet med grønn 
omstilling i Europa. Bærekraftsmålene vil derfor også være en bærebjelke for samarbeidet 
mellom fylkeskommunene på Østlandet frem mot 2030. Landsdelssamarbeidet har en særlig 
viktig rolle knyttet til Mål 17: Samarbeid for å nå målene.  
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Østlandssamarbeidets roller 
Østlandssamarbeidet er et felles verktøy for de fire fylkeskommunene på Østlandet. 
Samarbeidet bygger på konsensus. Aktivitetene som iverksettes gjennom 
Østlandssamarbeidet skaper merverdi for fylkeskommunene og baserer seg på deres felles 
behov og ønsker.  
 

• Felles stemme i interessepolitikken: Fylkeskommunene samarbeider 

interessepolitisk for å bidra til at beslutninger som tas på nasjonalt nivå er i tråd med 

deres felles interesser. Ved å stå sammen i det interessepolitiske arbeidet får 

fylkeskommunene større gjennomslag. 

 

Nettverkssamarbeid og allianser med andre europeiske regioner styrker det 

interessepolitiske arbeidet på overnasjonalt nivå. Det europapolitiske samarbeidet 

styrker fylkeskommunenes mulighetsrom til å påvirke europeisk politikk og 

utformingen av relevante virkemidler i EU. 

 

• Arena for læring og erfaringsutveksling: Østlandssamarbeidet er en politisk og 

administrativ samarbeidsarena hvor fylkeskommunene drøfter saker av felles 

interesse. Arenafunksjonen legger til rette for at fylkeskommunene kan utveksle 

informasjon og erfaringer for å løse egne oppgaver på en bedre måte.  

 

Rollen som læringsarena innebærer også å tilrettelegge for kontakt og dialog med 

aktører utenfor fylkeskommunene. Samarbeid gjennom europeiske nettverk og 

partnerskap inngår i dette arbeidet. 

 

• Ressursbesparende samarbeid og koordinering: Fylkeskommunene iverksetter 

felles prosjekter gjennom Østlandssamarbeidet der dette er effektivt og gir bedre 

ressursutnyttelse. Felles aktiviteter, arbeidsdeling og koordinert deltakelse på ulike 

samarbeidsarenaer gir en ressursbesparende merverdi for fylkeskommunene både 

finansielt og med hensyn til tidsbruk. 

 

Fylkeskommunene samarbeider også om å mobilisere andre aktører i fylkene til 

deltakelse i relevante prosjekter og programmer både på nasjonalt og europeisk nivå.  

 
Fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle innebærer en åpen og utadvendt tilnærming til 
andre aktører i fylkene i landsdelen. Dette gjenspeiles i Østlandssamarbeidets aktiviteter der 
det er relevant. Samarbeidet legger særlig vekt på å tilrettelegge for ungdomsmedvirkning 
og inkluderer ungdom i Østlandssamarbeidet virksomhet. 
 

Organisering 
En samarbeidsavtale godkjent av fylkestingene og Oslo bystyre i desember 2019 setter de 
formelle rammene for Østlandssamarbeidet. 
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Representantskapet er samarbeidets øverste politiske organ og vedtar årlige 
handlingsplaner og budsjett for å konkretisere de overordnede innsatsområdene i 
strategien. Strategien gjennomgås og revideres etter behov etter hvert kommune- og 
fylkestingsvalg.  
 
Representantskapet etablerer andre politiske organer til styringen av Østlandssamarbeidet 
etter behov. For valgperioden 2020-2023 er følgende politiske organer opprettet: 

• Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 

• Fagpolitisk utvalg for samferdsel 

• Østlandssamarbeidets Europaforum 

De fagpolitiske utvalgene og europaforumet tar initiativ til egne strategier for deres 
fagområder eller særlig relevante innsatsområder etter eget ønske. 

 


