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https://www.ostsam.no/wp-content/uploads/2021/05/2020-05-14-NTP-uttalelse-fra-Ostlandssamarbeidet_final.pdf
https://www.ostsam.no/wp-content/uploads/2021/05/2020-06-29-NTP-uttalelse-fra-Ostlandssamarbeidet.pdf
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/GGkb3m/naa-maa-det-store-jernbaneloeftet-komme-even-aleksander-hagen-terje-ri
https://www.ostsam.no/kronikk-i-aftenposten-dette-er-tiden-for-a-satse-pa-jernbanen/
http://www.ic-ostsam.no/
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https://www.ostsam.no/ostlandssamarbeidets-forste-europaforum-sparket-i-gang/
https://www.ostsam.no/ostlandssamarbeidet-fremmet-fylkeskommunenes-internasjonale-rolle-i-mote-med-statssekretaer-raymond-robertsen/
https://www.ostsam.no/ostlandssamarbeidet-fremmet-fylkeskommunenes-internasjonale-rolle-i-mote-med-statssekretaer-raymond-robertsen/
https://www.ostsam.no/ostlandssamarbeidet-fremmet-fylkeskommunenes-internasjonale-rolle-i-mote-med-statssekretaer-raymond-robertsen/




https://www.ostsam.no/wp-content/uploads/2020/12/BSSSC-2020-AC-Resolution-final.pdf
https://www.ostsam.no/wp-content/uploads/2020/12/BSSSC-2020-AC-Resolution-final.pdf
https://www.ostsam.no/intervju-fra-as-til-europa/
https://www.ostsam.no/intervju-fra-as-til-europa/
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https://www.ostlandsutstillingen.no/wp-content/uploads/2020/12/katalog2020owres.pdf
https://www.ostlandsutstillingen.no/seminar-modernistiske-vendinger/


 





 

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


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 



 



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 

 Let’s 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 



Østlandssamarbeidet 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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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». 
 
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 

http://www.viken.no/
mailto:viken.fylkesrevisjon@viken.no


 

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 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. 

 
 

 

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. 

http://www.nkrf.no/revisjonsberetninger


 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 

 

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. 

 
 

 

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 

 

 
Ketil Roppestad Linda Undrum 

revisjonsdirektør Fagansvarlig 

regnskapsrevisjon/oppdragsansvarlig revisor 




