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Saksframlegg Saksnr.: 2020/137189 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Forslag til protokoll fra 6. november 2020 

 

Godkjenning av protokoll fra 6. november 2020 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 6. november 2020 
 

 

Saksredegjørelse 
Protokoll fa møte i representantskapet 6. november legges fram for godkjenning. 
 
 
22.02.2021 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Protokoll fra møte i representantskapet 
 
Tid:   Fredag 6. november 2020 kl. 11:30-13:00 
Sted:   Microsoft Teams 
 
Til stede:  

 Innlandet: Even Aleksander Hagen og Kari-Anne Gjønnes 
 Viken: Tonje Brenna og Anette Solli 
 Vestfold og Telemark: Terje Riis-Johansen og Gunn Marit Helgesen 
 Oslo: Julie Ness (for Raymond Johansen) 

 
 
Administrativt: Tron Bamrud (Innlandet), Bjarne Haslund (Oslo) og Kristian Thowsen (Viken) 

 
Sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes, Lars Godbolt og Morten Stemre 
 
 
……….. 
 
I forkant av møte i representantskapet ble det gjennomført et dialogmøte med representanter fra 
Jernbanedirektoratet og Bane Nor. kl. 10.30-11.30. Representantene i fagpolitisk utvalg for 
samferdsel var også invitert til å delta på denne delen av møtet.   
 
På møtet ble det gitt strekningsvise oppdateringer med status for planlegging og utbygging av de 
ulike banestrekningene (Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Ringeriksbanen, Dovrebanen samt 
Oslotunnelen).  
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37/20 Godkjenning av protokoll 
 

Innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 12. juni. 
 

Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 12. juni. 
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38/20 Aktuelle saker 
 

Innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering 
 

Behandling 
Det ble gitt følgende orienteringer: 
 
Østlandssamarbeidets organer: 

 Fra arbeidet i fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse v/ Vegar Andersen 
 Fra arbeidet i fagpolitisk utvalg for samferdsel v/ Jon Petter Arntzen 
 Om Østlandssamarbeidets Europaforum v/Gunn Marit Helgesen 
 Om Østam Ung v/Lars Godbolt og ungdomsrepresentantene Ingrid Elisabeth Volungholen og 

Nicolay Rennemo, som er med i arbeidsutvalget for ØstsamUng. 
 
Fra hver fylkeskommune ble det orientert om korona, regional planstrategi, økonomiplan og budsjett 
og andre prosjekter/prosesser: 

 Even fra Innlandet fylkeskommune v/Even Aleksander Hagen 
 Vestfold og Telemark fylkeskommune v/ Terje Riis-Johansen 
 Viken fylkeskommune v/ Kristian Thowsen  
 Oslo kommune v/ Julie Ness 

 
Fra sekretariatet ble det gitt korte orienteringer om følgende saker: 

 TEN-Twebinar som ble arrangert 23. oktober 
 Webinar om finansiering av knutepunkter 24. november 
 Østlandsutstillingen 
 Planlagt møte med kommunikasjonssjefene i fylkeskommunene 10. november.  

 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet tar informasjonen til orientering 
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39/20 InterCity 
 

Innstilling 
1. Representantskapet slutter seg til ny kommunikasjonsstrategi for InterCity vedtatt av 

fagpolitisk utvalg for samferdsel 7. september 
2. For å opprettholde ambisjonsnivået for intercityutbyggingen, mener 

representantskapet det er nødvendig å: 
a. …. 
b. … 

 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om arbeidet med InterCity i fagpolitisk utvalg. 
 
Representantskapet vektla behovet for fleksibilitet i kommunikasjonsarbeidet og at man kan 
respondere raskt når dette er nødvendig. 
 
Det ble understreket at det er viktig at Østlandssamarbeidet ikke senker ambisjonsnivået for 
InterCity, og at form og innhold i kommunikasjonsarbeidet tilpasses fortløpende ved behov. 
 
Representantskapet sluttet seg til punkt 1 i innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet slutter seg til ny kommunikasjonsstrategi for InterCity vedtatt av 
fagpolitisk utvalg for samferdsel 7. september 
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40/20 Ny strategi 
 

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 
Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for strategiskissen med lengre tidshorisont.  
 
Vestfold og Telemark påpekte at rolleforståelsen i utkastet er god. Oslo påpekte, i tilknytning til 
punktet om “Arena for læring og erfaringsutveksling”, at valg av partnerskap og nettverk må 
samsvare med ønsket måloppnåelse.  
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
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. 
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41/20 Handlingsplan 
 

Innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til handlingsplan for 2021 
 
 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om bakgrunnen for handlingsplanen med økt vektlegging av det 
interessepolitiske arbeidet. Oslo kom med merknader til punkt 4 under Samferdsel og punkt 2 under 
Europapolitikk, der de spesielt trakk fram STRING-samarbeidet samt ambisjonsnivå og overlapp med 
Osloregionens Europakontor (ORE).  
 
«Aktivt deltakende» skal fjernes fra teksten i punkt 4 under tema Samferdsel.  
 

Vedtak 
1. Representantskapet godkjenner forslaget til handlingsplan for 2021 med 

endringsforslag. 
2. Innspillene fra representantskapet tas med i det videre arbeidet med å 

operasjonalisere handlingsplanen.  
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42/20 Budsjett 
 

Innstilling 
1. Representantskapet godkjenner det justerte budsjettforslaget for 2021 og legger til 

grunn at de fylkeskommunale tilskudd til den ordinære driften av 
Østlandssamarbeidet holdes uforandret i 2021. 

2. Modell C ble på representantskapsmøte i juni valgt som modell for 
kontingentfordeling i 2021. På bakgrunn av dette ber representantskapet om at det 
gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2021-budsjettet til dekning av 
basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet: 

a. Innlandet fylkeskommune: 1 300 000 
b. Oslo kommune: 650 000 
c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 300 000 
d. Viken fylkeskommune: 1 950 000 

3. Representantskapet ber om at det gjøres følgende avsetninger til Østlandsutstillingen 
på 2021-budsjettet: 

e. Innlandet fylkeskommune: 400 000 
f. Oslo kommune: 200 000 
g. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 200 000 
h. Viken fylkeskommune: 600 000 

4. Tiltak/prosjekter ut over det som ligger i basisfinansieringen, eller hvor ikke alle 
fylkeskommunene deltar, forutsettes realisert ved bidrag fra de deltakende 
fylkeskommuner og/eller gjennom ekstern finansiering. 

5. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i 
forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet. 

 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om justeringene i budsjettet fra rammebudsjettet som ble vedtatt i juni. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
1. Representantskapet godkjenner det justerte budsjettforslaget for 2021 og legger til 

grunn at de fylkeskommunale tilskudd til den ordinære driften av 
Østlandssamarbeidet holdes uforandret i 2021. 

2. Modell C ble på representantskapsmøte i juni valgt som modell for 
kontingentfordeling i 2021. På bakgrunn av dette ber representantskapet om at det 
gjøres følgende avsetninger til kontingent på 2021-budsjettet til dekning av 
basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet: 

a. Innlandet fylkeskommune: 1 300 000 
b. Oslo kommune: 650 000 
c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 300 000 
d. Viken fylkeskommune: 1 950 000 
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3. Representantskapet ber om at det gjøres følgende avsetninger til Østlandsutstillingen 
på 2021-budsjettet: 

a. Innlandet fylkeskommune: 400 000 
b. Oslo kommune: 200 000 
c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 200 000 
d. Viken fylkeskommune: 600 000 

4. Tiltak/prosjekter ut over det som ligger i basisfinansieringen, eller hvor ikke alle 
fylkeskommunene deltar, forutsettes realisert ved bidrag fra de deltakende 
fylkeskommuner og/eller gjennom ekstern finansiering. 

5. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) i 
forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet. 
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43/20 Møteplan 
 

Innstilling 
1. Representantskapet slutter seg til sekretariatets forslag til møtekalender for 2021. 
2. De ordinære møtene i representantskapet gjennomføres på følgende datoer: 

a. Fredag 5. mars 
b. Fredag 4. juni 
c. Fredag 5. november 

 

Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
1. Representantskapet slutter seg til sekretariatets forslag til møtekalender for 2021. 
2. De ordinære møtene i representantskapet gjennomføres på følgende datoer: 

a. Fredag 5. mars 
b. Fredag 4. juni 
c. Fredag 5. november 

 
 
 

13



 

Saksframlegg Saksnr.: 2021/23006 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Pressemelding: C40-kontor åpnet i Oslo 

 

Klimamelding - oppfølging 

 

Sekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten innstilling 
 
 

 

Saksredegjørelse 
I januar 2020 ble klimameldingen lagt frem. Den presenterer regjeringens politikk for å 
redusere klimagassutslippene frem mot 2030, bl.a. med 45 prosents reduksjon i ikke-
kvotepliktige utslipp. Meldingen er til behandling i Stortinget. 

Fylkeskommunene og Oslo kommune arbeider helhetlig for å følge opp agenda 2030 og 
bærekraftsmålene, med klima som et høyt prioritert innsatsområde. Satsningen berører 
begge de to politiske pilarene i Østlandssamarbeidet, med reduserte klimautslipp fra 
transportsektoren og grønn omstilling i næringslivet.  

Derfor settes klimaplanen og fylkeskommunenes rolle på dagsorden til møtet i 
Østlandssamarbeidets representantskap. Sekretariatet ber om at hver fylkeskommune 
forbereder en presentasjon på 10 minutter som belyser følgende spørsmål: 

 Hva er fylkeskommunenes viktigste roller i å fylle opp de nasjonale målene for 
reduserte klimagassutslipp? 

 Har fylkeskommunene verktøykassen de trenger for å fylle disse rollene? 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet representantskapet 05.03.2021 2/21 
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 Hva er særlig viktige prosjekter eller grep som tas i deres fylkeskommune for å 
redusere klimagassutslippene? 

 

Presentasjonen kan enten holdes av fylkeskommunenes medlemmer i representantskapet 
eller andre politikere med ansvar for fagområdet klima (ventelig mest relevant for Oslo og 
Viken med parlamentarisk modell). Etter hver presentasjon blir det anledning til spørsmål og 
kommentarer.  

Saken er satt opp på dagsorden slik at fylkeskommunenes rolle som klimaaktør kan drøftes og 
slik at man kan utveksle synspunkter og erfaringer.  

Det kan i denne sammenheng være naturlig å drøfte:  

 om det grunnlag for et tettere interessepolitisk samarbeid både når det gjelder 
behandlingen av klimameldingen og også i andre klima- og miljøsaker. 

 om det er saker på klima- og miljøområdet som bør følges opp nærmere. 
 

I forbindelse med behandlingen av denne saken vil C40 Cities, the global network of cities 
committed to bold climate action, bli invitert til å gi en orientering om etableringen av det nye 
C40-kontoret i Oslo og hvordan denne etableringen kan styrke det regionale 
klimasamarbeidet i landsdelen. (Det vises her til bakgrunnsinformasjonen som framgår av 
separat vedlegg). 

 
 
 
22.02.2021 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Media 
C40 Cities opens Oslo office to accelerate clean 
construction and climate governance 
 
Oslo, Norway (11 November 2020) - Today, C40 Cities, the global network of cities 
committed to bold climate action, opens a new office in Oslo, to drive forward progress in key 
areas such as clean construction and innovative mechanisms of climate governance. The 
office opening will mark a further strengthening of collaboration between C40 and innovative, 
climate ambitious governments and cities across Scandinavia and Europe.  

Head of the office is Gaute Hagerup, former CEO of Oslo Business Region, the City of Oslo's 
agency for business development and innovation ecosystems. The office will be housed in the 
Climate Agency, City of Oslo. 

Oslo is the chair of C40’s Clean Construction Forum, the leading programme driving 
forward positive carbon cutting measures from construction activities in cities which will also 
deliver healthier buildings and better air quality to millions of residents in cities around the 
world. 

Construction is responsible for more than 23% of the world’s GHG emissions and 30% of 
global resource consumption. Urgent action is vital - if the construction industry continues to 
take a business as usual approach, the world is on track for a global temperature increase of 3 
degrees celsius or more. 

Mark Watts, C40 Executive Director, said: “I am very excited to be opening our new office 
in Oslo and to further strengthen our bonds with climate leaders in Norway and neighbouring 
countries. The climate crisis is having devastating consequences worldwide, exacerbating 
existing inequalities and impacting already vulnerable communities the hardest. This is 
exactly why we must drive forward a green and just recovery from COVID-19 - to create 
healthy, resilient, and prosperous communities.  

“Reinforcing climate governance will be crucial in order to halve global emissions by 2030 
and deliver on the promise of the Paris Agreement, by keeping global heating below 1.5°C. 
The City of Oslo is leading the way with the innovative approach of embedding CO2 
reduction targets within its city budget. I particularly want to thank Governing Mayor 
Raymond Johansen, who has made it possible for C40 to open an office in Oslo, and whose 
extraordinary leadership is the primary reason I am so excited that we are doing this.” 
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Raymond Johansen, Governing Mayor of Oslo, said: "Oslo will become a zero-emission 
city and in practice show that it is possible to reduce greenhouse gas emissions in a way that 
is socially just. C40 choosing to open its own office in Oslo demonstrates that our climate 
action has come a long way. 

"Construction accounts for up to a quarter of global greenhouse gas emissions. Now the 
government must set the same requirements for the construction industry at the national level 
as we have done in Oslo, so that together we can reduce greenhouse gas emissions from 
construction sites. Fossil-free construction sites are less noisy and provide cleaner air. Quiet 
machines make it easier to talk to each other on the construction site, ensuring better security - 
ultimately working on a fossil-free construction site is better and safer. We challenge the 
Minister of the Environment to take action."  

Lan Marie Berg, City Councillor for the Environment and Transport (MDG), said: "In 
2019, Oslo was Europe's environmental capital. We were able to show off all the positive and 
effective work Oslo does, and now we get the opportunity to spread this to the rest of the 
world. It is the cities that are leading the way in climate action, and it is crucial for the planet 
that we can scale up the good solutions. We look forward to strengthened international 
cooperation on ambitious climate efforts."  
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Saksframlegg Saksnr.: 2020/137149 
 

 

 

 

 

Aktuelle saker 5. mars 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
 
 

Saksredegjørelse 
Møtene i Østlandssamarbeidet skal bidra til deling av informasjon og erfaringer. Denne 
gangen legges det opp til at det gis korte orienteringer (5 min) fra fylkeskommunene om 
aktuelle saker som kan ha interesse ut over egen fylkeskommune. 
 
I tillegg informerer sekretariatet om aktuelle saker som ikke omfattes av det ordinære 
sakskartet. 
 
 
22.02.2021 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Saksframlegg Saksnr.: 2021/25243 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Utkast til Årsrapport 2020 

2 Revisors beretning til årsregnskapet 2020 

 

Årsrapport 2020 

 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet godkjenner årsrapport for 2020. 
2. Årsrapporten sendes fylkeskommunene med henstilling om at den legges fram til 

orientering for aktuelle politiske utvalg. 
3. Representantskapet slutter seg til forslaget om å supplere den formelle årsrapporten 

med en digital web-basert rapportering. 
 
 

Saksredegjørelse 
Østlandssamarbeidet har fra og med 2020 lagt om rapporteringa – og den gamle 
årsrapportmalen blir nå historie. I stedet går vi nå over til en todelt rapportering med: 

I. et formelt dokument (Word/PDF) som skal behandles av representantskapet. 
II. en digital web-basert presentasjon av året som er gått. Presentasjonen vil visuelt 

se bedre ut og den kan brukes på Østlandssamarbeidet sine ulike 
kommunikasjonsflater. Dette er viktig med tanke på å få ut relevant informasjon 
både eksternt og internt. 

 
Den formelle årsrapporten for 2020 (se vedlegg) beskriver aktivitetene i Østlandssamarbeidet 
i 2020. Etter behandling i representantskapet oversendes årsrapporten til fylkeskommunene 
med henstilling om orientering i aktuelle politiske utvalg. 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet representantskapet 05.03.2021 4/21 

19



2 

Årsrapporten inneholder også en oversikt over den økonomiske aktiviteten i 2020. 
Regnskapet til Østlandssamarbeidet føres av Viken fylkeskommune og revideres av Viken 
fylkesrevisjon. I tillegg til det ordinære regnskapet, føres et driftsregnskap etter formål, for 
bedre å synliggjøre sammenhengen mellom aktiviteter og regnskap. I regnskapsrapporten 
sammenstilles regnskapstallene fra 2020 med tilsvarende tall fra 2018 og 2019. I 2020 hadde 
Østlandssamarbeidet et mindreforbruk på kr. 823 051 og en egenkapital pr. 31. desember på 
kr. 6.572.689. Mindreforbruket i 2020 avsettes til bundet fond. 
 
Mindreforbruket i 2020 skyldes færre fysiske møter, lavere reisevirksomhet og utsettelse av 
planlagte aktiviteter på grunn av pandemien, samt mindre bruk av eksterne konsulenter. 
Revisjonsberetning ettersendes i forkant av representantskapsmøtet når Viken fylkesrevisjon 
har avsluttet sitt revisjonsarbeid. 
 

Administrasjonsutvalgets behandling 
Administrasjonsutvalget behandlet foreløpig regnskap og årsrapport på møte 12. februar i sak 
03/20 og 04/20.  Innspillene fra administrasjonsutvalget er innarbeidet i årsrapporten. 
 
 
22.02.2021 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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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.  

 

Even Aleksander Hagen 

Leder av representantskapet 
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1 Ny politisk og administrativ ledelse 

Med ny kommunelov og ny organisering av Østlandssamarbeidet ble det gjort endringer i den 

politiske og administrative ledelsen av samarbeidet. 

Det gamle kontaktutvalget, med både politiske og administrative medlemmer, ble erstattet av et rent 

politisk representantskap. Samtidig ble rådmannsutvalget erstattet av administrasjonsutvalget som 

øverste administrative organ. 

Representantskapet 

 Posisjon Opposisjon 

Innlandet Even Aleksander Hagen (Ap) Kari Anne Jønnes (H) 

Oslo Raymond Johansen (Ap) 

Arild Hermstad (MDG) 

 

Vestfold og Telemark Terje Riis-Johansen (Sp) Gunn Marit Helgesen (H) 

Viken Tonje Brenna (Ap) Anette Solli (H) 

 

Even Aleksander Hagen ble på konstituerende møte valgt til leder av representantskapet i 

valgperioden. Som nestleder ble Terje Riis-Johansen valgt. 

 

Administrasjonsutvalget 

Administrasjonsutvalget har i 2020 hatt følgende medlemmer: 

• Innlandet: Tron Bamrud 

• Oslo: Hans Petter Gravdahl 

• Vestfold og Telemark: Lisbeth Eek Svensson (erstattet Jan Sivert Jøsendal) 

• Viken: Kristian Thowsen 
 

Tron Bamrud ble valgt til leder av administrasjonsutvalget for 2020-2021. 
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2 Samferdsel og infrastruktur  

2.1 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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2.2 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. (lenke?) 

Samferdselsdepartementet sendte transportvirksomhetenes faglige innspill til prioriteringer i NTP for 

perioden 2022-2033 ut på høring 18. mars med høringsfrist 1. juli. I høringsuttalelsen (Lenke?) 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. 

 

2.3 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.  

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.  
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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. 

 

2.4 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.  

 
 
 
  

28



 9 

3 Næring og kompetanse  

3.1 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. 

 

3.2 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 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. 
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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. 

 

3.3 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. 

 

3.4 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  

 

3.5 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. 
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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. 

 

3.6 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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4 Europapolitisk arbeid  

4.1 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. 

 

4.2 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 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. 
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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.   

4.3 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 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.  
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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.  

 

4.4 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.  

 

4.5 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), 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. 

 

4.6 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. 
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4.7 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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5 ØstsamUng  

5.1 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. 

 

5.2 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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6 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.  

6.1 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.  

 

6.2 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 digitalt 13. mai og ett fysisk 

møte i Fredrikstad 28. oktober, bl.a. med omvisning i Østlandsutstillingen 2020 i Østfold kunstsenter i 

Viken.  
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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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7 Sekretariatet  

7.1 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.  

7.2 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. 

7.3 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. 

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.   
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8 Regnskap 2020  

8.1 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 

 

I budsjett- og regnskapsforskriftene knyttet til ny kommunelov framgår det at det for 

interkommunale politiske råd med driftsinntekter over 5 mill. kroner skal avlegges eget regnskap. I 

Viken fylkeskommunes regnskap for 2020 er det utarbeidet en egen note for å ivareta disse kravene. 

Denne noten (note 19) er vedlagt.  

8.2 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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8.3 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 

Sekretariat3 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. 

 

 

 

 

3 Rapporteringspliktige godtgjørelser: 
Daglig leder: Årslønn 2020: kr. 905.640,- og telefongodtgjørelse kr. 4.392,-. 
Revisjon: Betalt for revisjon 2020: kr. 48.354,80 
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Note 19 – Østlandssamarbeidet 
Østlandsamarbeidet er et interkommunalt politisk råd etablert mellom Innlandet fylkeskommune, 
Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune og Oslo kommune.  
Økonomisk oversikt – drift 

2020 Regnskap 
Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Driftsinntekter       
Andre overføringer og tilskudd fra staten 59 748 0 0 
Overføringer og tilskudd fra andre 6 792 276 6 845 000 0 
Sum driftsinntekter 6 852 024 6 845 000 0 

Driftsutgifter       
Lønnsutgifter 2 876 678 3 531 059 0 
Sosiale utgifter 818 524 828 637 0 
Kjøp av varer og tjenester 966 698 1 590 594 0 
Overføringer og tilskudd til andre 1 365 323 1 365 000 0 
Sum driftsutgifter 6 027 222 7 315 290 0 

Brutto driftsresultat 824 801 -470 290 0 

Renteutgifter 1 750 0 0 
Netto finansutgifter -1 750 0 0 

Netto driftsresultat 823 051 -470 290 0 

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -823 051 470 290 0 
Sum disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

-823 051 470 290 0 

 

Bevilgningsoversikt – drift 

2020 Regnskap Regulert 
budsjett 

Opprinnelig 
budsjett 

Andre generelle driftsinntekter 59 748 0 0 
Sum generelle driftsinntekter 59 748 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto -765 053  470 290    
Sum netto driftsutgifter -765 053 470 290 0 

Brutto driftsresultat 824 801 -470 290 0 

Renteutgifter 1 750 0 0 
Netto finansutgifter -1 750 0 0 

Netto driftsresultat 823 051 -470 290 0 

Disponering eller dekning av netto driftsresultat:       
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -823 051 470 290 0 
Sum disponeringer eller dekning av netto 
driftsresultat 

-823 051 470 290 0 

 

96 prosent av samarbeidets inntekter kommer fra deltakerfylkene. 
 
Balanse 
Pr 31.12.2020 er det avsatt 6.572.689 kroner på bundne driftsfond for Østlandssamarbeidet. 
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C/o Viken fylkeskommune 

Postboks 220  

1702 Sarpsborg 

 

ostsam.no 
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Viken fylkesrevisjon  

Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG Internett: www.viken.no 
Telefon: 32 30 00 00 Org.nr.: 980756351 
E-post: viken.fylkesrevisjon@viken.no  
 

 

Østlandssamarbeidet v/representantskapet Vår ref.: 97/2021 - 2021/19 
C/O Viken fylkeskommune postboks 220 Deres ref.:  
1702 SARPSBORG Dato: 25.02.2021 
  

 

Uavhengig revisors beretning til årsregnskapet for 2020 til 
Østlandssamarbeidet - Interkommunalt politisk råd 
 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet for Østlandssamarbeidet IPR som viser et netto driftsresultat på 
kr 823 051,-. Årsregnskapet består av bevilgningsoversikt drift og økonomisk oversikt drift per 
31. desember 2020 i tillegg til balansekonto for bundet fond. 

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt 
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Østlandssamarbeidet IPR 
per 31. desember 2020, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne 
datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.  

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i 
Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i 
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av samarbeidet slik det kreves i lov og forskrift, og har 
overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
 

Øvrig informasjon  

Daglig leder er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av informasjon i 
samarbeidets årsrapport, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer 
ikke den øvrige informasjonen. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om 
årsberetningen».  
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I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon 
med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig 
informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 
hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert 
med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å 
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.  

 

Daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, 
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
regnskapsskikk i Norge. Daglig leder er også ansvarlig for slik intern kontroll som anses 
nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, 
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en 
høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 
feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet 
med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse vises det til: 
www.nkrf.no/revisjonsberetninger - revisjonsberetning nr. 4 
 

Vi kommuniserer med daglig leder blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 
betydning i den interne kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at daglig leder har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 
oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets regnskapsopplysninger i samsvar med 
lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at årsberetningen 
inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever og at opplysningene om økonomi i 
årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. 

 

 

Sarpsborg 25.02.2021 

Dokumentet er elektronisk godkjent av    

Ketil Roppestad Linda Undrum 

revisjonsdirektør Fagansvarlig 

regnskapsrevisjon/oppdragsansvarlig revisor 
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Saksframlegg Saksnr.: 2020/137137 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Forslag til strategi: Østlandet 2030 

 

Østlandet 2030 - strategi for Østlandssamarbeidet 

 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet slutter seg til det framlagte strategiforslaget for 

Østlandssamarbeidet 
2. Forslag til ny strategi sendes på høring til fylkeskommunene med frist 30. april 
3. Det legges til grunn at representantskapet på sitt møte i juni kan gjøre sitt endelige 

strategivedtak. 
 

 

Saksredegjørelse 
Om prosessen 

I tråd med vedtatt prosessplan legges fylkeskommunenes 2030-strategi for 
Østlandssamarbeidet nå frem for behandling i representantskapet. Strategiforslaget har etter 
høstmøte i representantskapet vært på høring i både i fagpolitiske utvalg og de administrative 
gruppene. 

Etter representantskapets møte 5. mars sendes strategiforslaget ut på høring i 
fylkeskommunene med politisk behandling i fylkesting/fylkesutvalg/fylkesråd. I hht. til 
prosessplanen er høringsfristen i fylkeskommunene satt til 30. april.  

På møte i administrasjonsutvalget 12. februar ble det orientert om at arbeidsutvalget i 
ØstsamUng har bedt fylkeskommunene konsultere sine ungdomsråd i forbindelse med at 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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Østlandssamarbeidet sin strategi sendes ut på høring i fylkeskommunene. Arbeidsutvalget 
støttet dette forslaget. Det foreslås der at denne anmodningen innarbeides i 
oversendelsesbrevet som sekretariatet sender ut til fylkeskommunene. 

Evt. høringsinnspill fra fylkeskommunene innen fristen 30. april vil sammenstilles og drøftes 
på neste møte i administrasjonsutvalget, og endelig strategiforslag vil deretter legges fram for 
sluttbehandling på møte i representantskapet 4. juni 2021. 

 

Nærmere om strategiforslaget 

Det framlagte strategiforslaget (se separat vedlegg) har en mer tydelig strategisk innretning 
enn hva som har vært tilfelle med Østlandssamarbeidet sine tidligere strategier.  
Strategiforslaget, som har et tidsperspektiv frem mot 2030, tar utgangspunkt i at 
fylkeskommunene selv legger FN sine bærekraftsmål til grunn for sin virksomhet både på kort 
og lang sikt. Tre visjoner spennes opp for landsdelen: 

 Det grønne Østlandet  
 Det inkluderende Østlandet  
 Det konkurransedyktige Østlandet 

 

En strategi som peker frem mot 2030 kan gi økt styringsfleksibilitet, i tråd med etablert 
praksis. Sammenlignet med gjeldende strategi vil fylkeskommunene dermed få et større 
handlingsrom til å kunne løfte frem aktuelle saker/tema, heller enn å styre etter en for 
detaljert strategiplan. Representantskapet kan gjøre prioriteringer gjennom opprettelsen av 
politiske organer og iverksetting av ulike initiativ. Fagpolitiske utvalg og Europaforum kan selv 
vurdere om de ønsker å utvikle egne strategier eller handlingsprogram på eget fagområde 
eller relevante innsatsområder, f.eks. InterCity eller høyere yrkesfaglig utdanning. 

Det vil heller ikke være nødvendig å gjennomføre en like omfattende strategiprosess etter 
hvert valg. I stedet kan ny politisk ledelse gjennomgå og vurdere om det er behov for 
endringer ved begynnelsen av den enkelte fylkestingsperiode.  

 

Mottatte innspill til høringsforslaget 

På møte i fagpolitisk utvalg for samferdsel 1. februar ble det satt fram forslag om man i 
strategidokumentet bør være mer tydelig i omtalen av InterCity og at man også bør fastsette 
et konkret årstall som sluttdato for ferdigstillelsen av InterCity. 

 

Sekretariatets vurdering av forslaget: 

Sekretariatet har forståelse for og støtter intensjonen i forslaget om å være tydelig når det 
gjelder fremdrift og ferdigstillelse av InterCity. InterCity er det viktigste fellesprosjektet som 
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fylkeskommunene arbeider med, og i alt kommunikasjonsmateriell og i all kommunikasjon om 
InterCity ligger det inne et budskap om at en endelig sluttdato må fastsettes for prosjektet. 
Sekretariatet ser det imidlertid ikke som naturlig at dette skal stå eksplisitt i 
strategidokumentet som har en annen og mer overordnet innretning. I strategidokumentet 
pekes det på at: 

«…de fagpolitiske utvalgene og europaforumet tar initiativ til egne strategier for deres 
fagområder eller særlig relevante innsatsområder etter eget ønske…» 

Sekretariatet mener på denne bakgrunn at forslaget om ferdigstillelse av InterCity-prosjektet 
hører mer hjemme i en strategi for fylkeskommunes arbeid med InterCity. 

 
 
 
22.02.2021 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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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.  
 

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 
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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. 
 
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.
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Saksframlegg Saksnr.: 2020/136593 
 

 

 

 

 

Prinsipper for fond i Østlandssamarbeidet 

 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet legger til grunn at Østlandssamarbeidet ikke skal bygge opp fond, 

dersom man ikke har en klar plan for hva fondsmidlene skal brukes til. 
2. Hovedprinsippet skal fortsatt være at Østlandssamarbeidets årlige budsjett tilpasses 

aktivitetsnivået i handlingsplanen. 
3. Særlige aktiviteter som krever ekstra ressurstilgang utenfor årlig rammebudsjett og 

handlingsplan finansieres gjennom ekstrabevilgninger fra fylkeskommunene. 
4. Representantskapet ber sekretariatet legge frem et revidert budsjett for 2021 som 

tilpasser fondsmidlene til et hensiktsmessig nivå. 
 
 

Saksredegjørelse 
Bakgrunn 

På møte i administrasjonsutvalget (oktober 2020) ble det pekt på at Østlandssamarbeidet har 
bygget opp et betydelig reservefond og at det er ønskelig at dette drøftes nærmere i 2021. 

Østlandssamarbeidet hadde en egenkapital pr. 31.12. 2019 på kr. 5.749.638. Mindreforbruket 
i 2020 var på kr. 823.051 – i hovedsak på grunn av epidemien. Dette betyr at egenkapitalen 
pr. 31.12.2020 var kr. 6.572.689. Fondsmidlene er bygget opp over tid. Hovedårsaken til dette 
er Østlandssamarbeidet sin deltagelse i ulike interregprosjekter med ekstern finansiering. I 
tillegg er bruken av eksterne konsulenter redusert de siste årene. 

 

Behandling på møte i administrasjonsutvalget 12. februar 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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På møte i administrasjonsutvalget ble det pekt på at Østlandssamarbeidet pr. 31. desember 
2020 har et reservefond på i overkant av 6,5 mill. kroner.  

Administrasjonsutvalget mener at det ikke er nødvendig at det bygges opp store 
fondsressurser i Østlandssamarbeidet, uten at det er en klar plan for hva midlene skal 
benyttes til. Utvalget mener derfor at det bør foretas en vurdering av om deler av 
fondsavsetningen bør benyttes til å redusere kontingenten for 2022, eventuelt for 2021.  

Administrasjonsutvalget legger til grunn at saken drøftes prinsipielt på møte i 
representantskapet 5. mars og at dette følges opp i forbindelse med det videre 
budsjettarbeidet inn mot juni-møtet i representantskapet. 

 

Sekretariatets merknader 

Østlandssamarbeidet er fylkeskommunenes forlengede arm. Prioriteringer og valg av 
innsatsområder bestemmes derfor av fylkeskommunene i fellesskap. Strategiplaner og årlige 
handlingsplaner er de viktigste styringsdokumentene som definerer retning og 
ambisjonsnivå/aktivitetsnivå. 

 Fra og med 2020 har man gått over fra 2-årige handlingsplaner til årlige handlingsplaner for 
nettopp å styrke koblingen mellom planlagte aktiviteter og de årlige budsjettene. Dette vil 
sikre at de årlige budsjettene i enda større grad kan settes opp i balanse. Dermed vil man også 
unngå større svingninger i fondsavsetningene i årene framover. 

Sekretariatet har merket seg at administrasjonsutvalget ikke ser det som nødvendig at det 
bygges opp store fondsressurser i Østlandssamarbeidet, uten at det er en klar plan for hva 
midlene skal benyttes til. Sekretariatet slutter seg til en slik vurdering.  

Ved å regulere den ordinære kontingenten for budsjettåret 2021, kan fondet til 
Østlandssamarbeidet kunne tilpasses til ønsket nivå allerede i 2021. I det videre arbeidet med 
saken vil sekretariatet selvsagt legge representantskapets signaler og føringer til grunn. 

 
 
 
22.02.2021 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Østlandsutstillingens tilknytning til Østlandssamarbeidet 

 

Sekretariatets innstilling 
Saken legges fram uten forslag til vedtak 
 
 

Saksredegjørelse 
Østlandsutstillingen (ØU) er en årlig, juryert landsdelsutstilling som viser og formidler 
samtidskunst fra og på Østlandet. Utstillingen inngår i et landsdekkende nettverk av 
utstillinger. Siden 2011 har ØU utgjort et felles kulturpolitisk tiltak i Østlandssamarbeidet. Oslo 
kommunes og fylkeskommunenes årlige bidrag til utstillingens finansiering har siden da vært 
innkrevd sammen med kontingent til Østlandssamarbeidet. Midlene er så blitt overført 
til ØU i en samlet pott. Dette for å sikre en stabil og forutsigbar finansieringsmodell 
for utstillingen. Ordningen er foreløpig vedtatt å gjelde ut 2021 (jfr. representantskapets 
behandling av sak 17/20) 

ØU har fra Østlandssamarbeidets side vært fulgt opp via kulturgruppa, som har hatt ansvar for 
å utforme felles tildelingsbrev samt ha løpende dialog og samtaler med styret og daglig leder i 
ØU. Kulturgruppa representerer også Østlandssamarbeidet i ØUs representantskap. 
Kulturgruppa mottar noe adm. støtte fra sekretariatet i Østlandssamarbeidet.  

ØU på agendaen i representantskapets møte 6. mars 2020 

I lys av regionreformen behandlet representantskapet i sak 17/20 i møte 6. mars 2020 
Østlandsutstillingen og framtidig kobling til Østlandssamarbeidet. Følgende vedtak ble gjort:  

1. Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk tiltak i 
Østlandssamarbeidet.  

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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2. Modellen med innkreving av fylkeskommunenes andel til Østlandsutstillingen sammen 
med kontingentinnbetaling til Østlandssamarbeidet videreføres ut året 2021.   

3. Fylkeskommunene bes avklare sitt forhold til Østlandsutstillingen, inkl. modell for 
finansiering, innen utgangen av 2020.   

4. For blant annet å følge opp Østlandsutstillingen, ser representantskapet det som 
ønskelig at Østlandssamarbeidets kulturgruppe videreføres.  

  
Fylkeskommunenes oppfølging i 2020 

Den administrative kulturgruppa ble re-etablert på møte 13. mai 2020 og har i 2020 vært 
ledet av Rolf Olsen, rådgiver i seksjon for kultur, idrett og friluftsliv i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune. Fra 1. januar 2021 er Bjørn Westad, rådgiver kultur i Innlandet 
fylkeskommune leder for gruppa. Gruppa har i 2020 gjennomført to møter med 
Østlandsutstillingen – ett digitalt samt ett fysisk møte der de besøkte årets utstilling i 
Fredrikstad. Kulturgruppa var representert på Østlandsutstillingens representantskapsmøte i 
september ved Hilde Eriksen, seniorrådgiver kultur i Viken fylkeskommune. Tildelingsbrev for 
2021 er utarbeidet og oversendt.  

Kulturgruppa har hatt ansvar for å følge opp representantskapets vedtak om å avklare 
fylkeskommunes forhold til Østlandsutstillingen – inkl. modell for finansiering – innen 
utgangen av 2020. Oslo kommune, som ikke har vært omfattet av endringer som følge av 
regionreformen, har uttrykt at de er fornøyde med Østlandsutstillingen og dagens ordning for 
innkreving av midler. De tre nye fylkeskommunene har hatt en gjennomgang og behandlet 
sak om Østlandsutstillingen. I Vestfold og Telemark fylkeskommune har forholdet til 
Sørlandsutstillingen (som Telemark har vært tilknyttet) også inngått i behandlingen. De tre 
fylkeskommunene Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark er for øvrig alle i prosess med å 
utvikle nye kulturstrategier, som vil bli etterfulgt av prosesser med tematiske planer. Under 
følger resultater fra fylkeskommunenes behandling.  

Viken fylkeskommune 

Fylkesrådet i Viken fylkeskommune behandlet sak om fremtidig finansiering av 
Østlandsutstillingen i sitt møte 10.12.2020. Fylkesrådets vedtok følgende:  

1. Østlandsutstillingen videreføres som et felles kulturpolitisk samarbeid utenfor 
Østlandssamarbeidet fra 2022.  

2. Midler fra kontingenten til Østlandssamarbeidet som i dag går videre til 
Østlandsutstillingen, overføres budsjett for kultur og mangfold fra 2022.  

3. Viken fylkeskommune tilbyr å ha en koordinerende rolle i samarbeidet. 

Fra saksframlegget: 

Fylkesrådet har i tidligere sak vedtatt å videreføre medlemskapet i Østlandssamarbeidet. Det 
er ikke tenkt at kultur er et område som skal inngå i dette samarbeidet videre fra Vikens side. 
Derfor bør Østlandsutstillingen ha en annen organisering i det videre enn det som er i dag. 
Forslag til løsning er å fortsette Østlandsutstillingen som et bilateralt samarbeid mellom 
samarbeidsfylkene og Oslo kommune. Dette fordrer at den delen av medlemskontingenten til 
Østlandssamarbeidet fra Viken fylkeskommune, som går til Østlandsutstillingen, overføres 
budsjettet for kultur og mangfold. I et slikt samarbeid kan Viken fylkeskommune ta en 
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koordinerende rolle mellom Oslo kommune og de fylkeskommunene som finansierer 
Østlandsutstillingen. Ansvaret for driften og utviklingen av Østlandsutstillingen må fortsatt 
ligge hos de syv kunstnerorganisasjonene i fylkene på Østlandet som etablerte utstillingen. 
Det er viktig at utstillingen fortsetter som en kunstnerdrevet innretning, med støtte fra det 
offentlige.  

Vurdering: Fylkesråden vurderer at støtten til Østlandsutstillingen bør videreføres som et 
felles kulturpolitisk tiltak utenfor Østlandssamarbeidet og at Viken fylkeskommune bør ta en 
ledende koordinerende rolle i dette arbeidet. Det bør også være rom for at 
Østlandsutstillingen kan utvikle nye internasjonale samarbeidsprosjekter innenfor 
Østlandsutstillingens formål. 

Innlandet fylkeskommune 

Saken ble behandlet i utvalg for kultur - sak 80/2020 i møte den 02.12.2020 med følgende 
vedtak:  

Utvalg for kultur tar saken om videreføring av samarbeidet mellom 
Østlandsutstillingen og de nye fylkeskommunene på Østlandet til orientering. Utvalg 
for kultur anbefaler at Innlandet fylkeskommune støtter videreføring av 
Østlandsutstillingen med 400 000,- 

Fylkesrådmannens innstilling i saken:  

Innlandet fylkeskommune anser Østlandsutstillingen som viktig for kunstnerne i regionen, og 
anerkjenner den betydning ØU har som visningsarena for samtidskunst. Utstillingen og 
aktivitetene når fram til en bred publikumsgruppe, involverer en rekke samarbeidspartnere og 
er et viktig bidrag til utviklingen av kunstfeltet i Innlandet. Fylkesrådmannen ser positivt på 
videre samarbeid med Østlandsutstillingen, og fortsatt oppfølging gjennom 
Østlandssamarbeidets kulturgruppe. Støtten videreføres på samme nivå som tidligere. 

Det framheves også i saken at: Innlandet fylkeskommune har startet arbeidet med en ny 
kulturstrategi for Innlandet. Østlandsutstillingen vil være en av virkemidlene som spilles inn til 
strategien, for å styrke det visuelle kunstfeltet. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune 

Behandling i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett – sak 68/20 i møte 
20.10.20 med følgende møtebehandling/votering:  

 

Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.  

Vedtak: Saken om Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen tas til orientering. 

Fylkesrådmannens innstilling i saken:  

Fylkesrådmannen ser at Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen til sammen dekker hele 
det geografiske området som utgjør Sørlandet og Østlandet og bidrar til regionalt og 
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interregionalt samarbeid og møter mellom kunstnere og publikum på kunstarenaen. Både 
Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen arbeider for å være i front med å sikre kunstnerne 
produksjonsmidler, utstillingshonorar og utstillingsvederlag og å lage bærekraftige 
kunstnerskap.  

Fylkeskommunens kulturadministrasjon har konsultert utstillingenes administrasjoner som 
begge opplyser at å innlemme hele det nye i fylket som del av deres nedslagsfelt blir en for 
stor administrativ belastning med eksisterende ressurser. Begge uttrykker likevel at de vil 
invitere kunstnerne i hele Vestfold og Telemark fylke til å delta i deres utstillinger, uten at 
utstillingene forpliktes til å ta steget fullt ut med utvidelse av visningsområder og invitasjoner 
til deltagelse i representantskap, styre og juryer. Fylkesrådmannen vurderer at dette allikevel 
vil gi gode muligheter for billedkunstnerne i fylket og velger å videreføre tilskudd til 
Østlandsutstillingen og Sørlandsutstillingen på dagens nivå. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er enige om at nåværende løsning for innkreving av 
midler til Østlandsutstillingen – via Østlandssamarbeidet - er den enkleste og mest 
funksjonelle. 

Framtidige økonomiske, administrative og juridiske konsekvenser vil bli vurdert i forbindelse 
med arbeidet med ny Kulturstrategi og presentert når denne skal vedtas og realiseres. 

Kulturgruppas behandling på møte 10. februar 

Kulturgruppa anbefaler at man fra 1. januar 2022 går videre med en delt løsning der Viken 
fylkeskommune forholder seg bilateralt til Østlandsutstillingen, mens de andre tre partene 
inntil videre viderefører dagens modell slik at støtten til Østlandsutstillingen kanaliseres via 
Østlandssamarbeidet og at pengene samles inn sammen med ØS sin kontingent. De tre 
anbefaler å bruke tiden fram til fylkestingsvalget i 2023 for å finne en omforent løsning. Det 
framgår videre av oppsummeringen at kulturgruppa foreslås videreført med fast deltagelse 
fra Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark og at Viken inviteres inn på frivilling basis.  

Administrasjonsutvalgets behandling på møte 12. februar 

Administrasjonsutvalget har merket seg at det er ulike oppfatninger i saken. Viken 
fylkeskommune ønsker å frikoble Østlandsutstillingen fra Østlandssamarbeidet allerede fra 1. 
januar 2022, mens Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark ser det som ønskelig at dagens 
organisering videreføres inntil videre, og at man bruker tiden frem til fylkestingsvalget i 2023 
for å finne fram til en enhetlig og omforent løsning.  

Vedtak: 

1. Administrasjonsutvalget konstaterer at det er ulike oppfatninger mellom 
fylkeskommunene når det gjelder Østlandsutstillingens tilknytning til 
Østlandssamarbeidet etter 1. januar 2022.  

2. Administrasjonsutvalget ser det som ønskelig at representantskapet drøfter 
muligheten for å samle seg om en felles strategi og tidslinje slik at man unngår at det 
fra 1. januar 2022 etableres en delt løsning.  

3. Saken oversendes til representantskapet uten innstilling. 
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Sekretariatets vurdering 
Østlandssamarbeidets sekretariat har de siste årene brukt svært lite ressurser på 
Østlandsutstillingen. Den foreslåtte modellen fra kulturgruppa med en delt løsning vil kunne 
håndteres av sekretariatet, dersom dette blir den endelige løsningen. 

Sekretariatsleder ser i prinsippet tre alternative løsninger  

A. Delt løsning - i tråd med tilrådningen fra kulturgruppa 
B. Videreføre dagens ordning ut denne fylkestingsperioden slik at alle berørte parter får 

tid til å vurdere saken grundig og slik at man i fellesskap kan samle seg om en felles 
løsning. 

C. Frikoble Østlandsutstillingen helt fra Østlandssamarbeidet fra og med 1. januar 2022 
(Ved dette alternativet aksepteres Viken fylkeskommune sitt forslag og gjøres 
gjeldende også for Oslo, Innlandet og Vestfold og Telemark) 

 

Sekretariatet støtter administrasjonsutvalgets vurdering om at representantskapet bør drøfte 
saken og samle seg om en felles strategi og tidslinje for Østlandsutstillingens kobling til 
Østlandssamarbeidet.   

 
 
 
22.02.2021 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Saksframlegg Saksnr.: 2021/23006 
 

 

 

 

 

Interessepolitiske arbeid frem mot Stortingsvalget 2021 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet støtter at Østlandssamarbeidet skal gjøre et interessepolitisk arbeid om 
oppfølging av regionreformen inn mot Stortingsvalget 2021. 
 
 

Saksredegjørelse 
Skal fylkeskommunene jobbe mer proaktivt for å definere oppgaver og virkemidler som bør 
desentraliseres etter regionreformen? 

Fra sekretariatets perspektiv fremstår fylkeskommunene samstemte i at oppgaveoverføringen 
hittil har vært utilstrekkelig. Flere oppgaver må overføres om fylkeskommunene skal kunne 
fylle rollen som samfunnsutvikler på en god nok måte. Spørsmålet er om fylkeskommunene 
bare skal vente og reagere på utspill fra regjeringen, eller arbeide mer offensivt for å sette 
dagsorden inn mot valget og utformingen av en ny regjeringsplattform. 

Et slikt initiativ vil være i tråd med ambisjonene om å prioritere det interessepolitiske arbeidet 
inn mot Stortingsvalget, nedfelt i handlingsplanen 2021 vedtatt av representantskapet høsten 
2020: 

 

 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet representantskapet 05.03.2021 8/21 
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I forkant av regionreformen ble det i 2015 og 2016 utarbeidet en rekke uttalelser, 
utredninger, rapporter og kronikker gjennom Østlandssamarbeidet. Dette arbeidet kan evt. 
videreføres med ulike kommunikasjonsaktiviteter i 2021 som oppfølging av regionreformen. 
Aktivitetene kan inkludere debatter, frokostmøter, kronikker o.l. som støtter opp under et 
overordnet hovedmål. 

Næringsområdet kan være av særlig stor interesse. Fra regjeringens side ble det først nedsatt 
et ekspertutvalg, Hagen-utvalget, som leverte sine anbefalinger for desentralisering av 
oppgaver. Deretter la regjeringen frem oppgavemeldingen, som ikke fulgte opp alle 
forslagene til Hagen-utvalget. Siden har det blitt gjennomført en områdegjennomgang av det 
næringsrettede virkemiddelapparatet. Sekretariatets rapport om næring og kompetanse (se 
separat vedlegg) oppsummerer alle disse tre dokumentene.  

Signalet fra næringsministeren i møte med fagpolitisk utvalg 4. desember var at det ikke ville 
komme noen egen stortingsmelding eller helhetlig, samlet oppfølging av 
områdegjennomgangen.  

 

Innspill fra fagpolitisk utvalg næring og kompetanse 19. februar 
Fagpolitisk utvalg mener det vil være riktig og viktig at Østlandssamarbeidet setter fokus på 
oppfølging av regionreformen i valgkampen. Nærings- og kompetansepolitikk står sentralt i 
samfunnsutviklerrollen til fylkeskommunen, men mye gjenstår før reformen er fullført. 

Fylkeskommunene forventer flere oppgaver, og oppgaveoverføringen må ses i sammenheng 
for å sikre et effektiv, koordinert og forenklet virkemiddelapparat. Områdegjennomgangen er 
ikke kvittert ut på en helhetlig måte, men følges opp stykkevis og delt. 

For egen planlegging og utvikling av partnerskap er forutsigbarhet nødvendig for 
fylkeskommunene. Virkemiddelapparatet vil isolert sett ventelig ikke være avgjørende i 
valgkampen, men det er viktig for fylkeskommunene og oppfølging av regionreformen – 
derfor bør det på dagsorden. I arbeidet bør det legges vekt på at fylkeskommunene blir bedre 
involvert i arbeidet med oppgaver fremover. 

Det er mange aktuelle oppgaver å se nærmere på. Fylkeskommunenes forhold til Innovasjon 
Norge er en viktig del av områdegjennomgangen. Virkemidler hos NAV, SIVA og IMDi kan 
være aktuelle, samt porteføljen til Enova og enkelte virkemidler hos Statsforvalteren. 

Et område hvor fylkeskommunene har lyktes godt er oppgavene som er overført på 
integreringsfeltet, med positive tilbakemeldinger fra kommunene. Dette kan brukes som et 
eksempel i arbeidet. 

 

Reversering av fylkessammenslåinger og organisering av de regionale helseforetakene ble 
nevnt, men utvalget la til grunn at dette ikke er saker som er relevante for 
Østlandssamarbeidets interessepolitiske arbeid inn mot valget. 
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22.02.2021 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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