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1: Innledning 
På møte i kontaktutvalget 9. mars 2016 ble Østlandssamarbeidets strategi for 2016-2019 fastsatt, jf. 

Strategidokument-2016-2019.pdf. I arbeidet med å omstille og videreutvikle regionen i ønsket retning, ser 

kontaktutvalget det som viktig at fylkeskommunene viderefører og forsterker samarbeidet både på 

eksisterende og nye politikkområder. Kontaktutvalget ønsker i denne sammenheng å styrke 

Østlandssamarbeidet som samarbeidsarena i planperioden.  

I den foreliggende handlingsplanen for 2018-2019 gis det en mer utfyllende beskrivelse av de operative 

aktivitetene som Østlandssamarbeidet skal arbeide med i planperioden. Stortingets beslutning om å 

redusere antall fylkeskommuner på Østlandet fra 1. januar 2020, kan få betydning for 

Østlandssamarbeidets arbeid i planperioden.  

2: Visjoner og mål 
Østlandssamarbeidet skal bidra til at Østlandet styrker sin posisjon som en bærekraftig og 

konkurransedyktig europeisk region med et sterkt internasjonalt fokus og engasjement.  

Med utgangspunkt i visjonen over skal Østlandssamarbeidet arbeide langsiktig, målrettet og rasjonelt for å 
bidra til at Østlandet;  
 

 oppfattes som en solidarisk region med et sterkt engasjement for menneskerettigheter, frihet og 

fred. 

 fremstår som en grønn, bærekraftig og smart region - og som leder an innenfor utvikling og 

implementering av ny teknologi 

 lykkes med å bygge ut en infrastruktur i verdensklasse 

 har et næringsliv og bedrifter med sterk internasjonal konkurransekraft 

 får en moderne og innovativ offentlig sektor 

Kontaktutvalget ser det som naturlig at de strategiske utviklingsmål for Østlandet gjenspeiles i visjoner og 
mål for Østlandssamarbeidet. 
 

3. Organisering 
Østlandssamarbeidet (ØS) er organisert med kontaktutvalget som det øverste besluttende organ. Hver av 

fylkeskommunene er representert i kontaktutvalget med fylkesordfører/ fylkesrådsleder (byrådsleder i 

Oslo), opposisjonsleder og fylkesrådmann/representant fra administrativ ledelse. I tillegg har ØS 

fagpolitiske utvalg innenfor samferdsel, opplæring/kompetanse og internasjonalt arbeid. 

Rådmannsutvalget er øverste administrative organ i ØS. I tillegg har ØS flere administrative grupper som 

arbeider med faglige oppgaver. Sekretariatet i ØS er et service- og samordningsorgan for de ulike grupper 

og utvalg som til enhver tid er aktive. Sekretariatet leier kontorer i Akershus fylkeskommune og Oppland 

fylkeskommune.  ØS er en del av Akershus fylkeskommune i sivilrettslig forstand.  

 

4: Rullering av styringsdokumentene 
På møte i kontaktutvalget 20. november 2015 ble det i sak 41/15 bestemt at Østlandssamarbeidet i 

inneværende valgperiode skal utarbeide en strategiplan i tillegg til at tidligere praksis med handlingsplaner 

videreføres. Strategiplanen 2016-2019 ble godkjent av kontaktutvalget på møte i 9. mars 2016. Neste 

rullering av strategiplanen vil starte i slutten av inneværende fylkestingsperiode. Østlandssamarbeidets 

europapolitiske strategi for perioden 2017-2021 ble vedtatt på møte i kontaktutvalget 9. juni 2017. 

Denne handlingsplanen skal gjelde for perioden 2018-2019 – med ny rullering høsten 2019.  

http://www.ostsam.no/wp-content/uploads/2016/11/Strategidokument-2016-2019.pdf
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5: Handlingsplan for de ulike satsningsområdene 
Hovedsatsningene til Østlandssamarbeidet ble fastsatt på møte i kontaktutvalget i forbindelse med 

behandlingen av strategiplanen for 2016-2019, jf KUsak 10/16. I planperioden skal Østlandssamarbeidet 

ha fokus på følgende fire satsingsområder/politikkområder: 

1. Samferdsel, miljø og klima  

2. Næringsutvikling og verdiskapning.  

3. Internasjonalt/europapolitisk arbeid. 

4. Opplæring og kompetanse. 

 

Arbeid med regionreformen er i planperioden ikke lenger et eget politikkområde. I stedet vil det være 

naturlig at Østlandssamarbeidets involvering på dette området vurderes fortløpende i planperioden. 

Handlingsplan for 2018-2019 for hvert av disse fire politikkområdene er beskrevet og fremgår av vedlegg 

A-D.  

6. Løpende drift og utviklingsarbeid  
I tillegg til å jobbe med de fire prioriterte politikkområdene skal Østlandssamarbeidets sekretariat i 
planperioden 2018-2019 også ivareta løpende drifts- og utviklingsoppgaver. I oversikten nedenfor gis det 
en kort omtale av de viktigste operative aktiviteter: 

 
Politiske utvalg 
Sekretariatet skal bistå Østlandssamarbeidets ulike politiske utvalg med 
møteforberedelser/saksutredninger, gjennomføring av møter og etterarbeid/oppfølging.  

 
Administrative grupper 
Sekretariatet skal bistå de ulike administrative grupper med møteforberedelser/saksutredninger, 
gjennomføring av møter og etterarbeid/oppfølging. Dette gjelder møter i rådmannsutvalg, administrativ 
samferdselsgruppe, kompetansegruppen, internasjonalt administrativ gruppe samt undergrupper, 
faggrupper og adhoc-grupper. 
 
Informasjonsarbeid. 

1. Videreutvikle  hjemmesiden www.ostsam.no 

2. Følge opp kommunikasjonsstrategi og kommunikasjonsplan for Østlandssamarbeidet som ble 

godkjent på kontaktutvalget 27. oktober 2017 i KU-sak 46/17. 

3. Rullering av styringsdokumenter. 

4. Redaksjonelt ansvar for utarbeidelse av Østlandssamarbeidets årsmelding. 

5. Besøk og dialogmøter med adm. ledelse i alle fylkeskommunene. 

6. Svare og følge opp interne og eksterne henvendelser. 

7. Vedlikeholde og ajourføre Østlandssamarbeidets arkiv. 

 
Utviklingsarbeid 
I vedtektenes formålsparagraf (§2) pekes det på at Østlandssamarbeidet skal drive prosjekt- og 

utviklingsarbeid av felles interesse. Det er naturlig at sekretariatet bistår og avlaster fylkeskommunene i 

utviklingsprosjekter der det kan være rasjonelt at fylkene går sammen for å spare ressurser. Dette skal ses i 

sammenheng med regionreformen og etablering av nye fylkeskommuner 1. januar 2020. 

 
Kompetanseutvikling 
For at sekretariatet skal kunne bistå fylkeskommunene med kapasitet og kompetanse er det avgjørende at 
ØS som organisasjonen videreutvikles og styrkes. Medarbeiderne i sekretariatet skal derfor i planperioden 
gis mulighet til å utvikle egen kompetanse gjennom deltagelse på kurs/konferanser, gjennom 
hospiteringsordninger og etterutdanningsprogrammer. 

http://www.ostsam.no/
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Vedlegg A: Handlingsplan «samferdsel, miljø og klima» 
 

1: Strategiske føringer 
I vedtatt strategidokument 2016-2019 ble følgende tema prioritert. 

1. InterCity-utbyggingen (inkl. kollektivtransportløsninger gjennom Oslo-navet + utbygging av grenbanene). 

Påvirkningsarbeid og tilrettelegging for å utnytte effektene 

2. Effektiv godstransport – og mer gods på sjø og bane 

3. Langsiktig og forutsigbar statlige finansieringsbidrag til investering og drift av kollektivtrafikk 

4. Utvikling av knutepunkter for kollektivtrafikken – organisering og finansiering 

5. Finansiering av etterslep på investeringer og vedlikehold av fylkesvegene 

6. Tiltak for bruk av alternative drivstoff i transportsektoren 

7. Revisjon av Østlandspakka 

8. Styrking av transportkorridorene i nord-sør retning mot Europa og i øst-vest retning mot Sverige 

9. Effektivisering av bompengeinnkreving. 

 

Påvirkningsarbeid for å sikre progresjon i planlegging og gjennomføring av InterCity-utbyggingen har høy 

prioritet. 

2: Organisering og ansvar 
Det politiske ansvaret for aktiviteter innenfor satsningsområde samferdsel, miljø og klima er tillagt 

fagpolitisk utvalg. I saker som skal behandles av kontaktutvalget utarbeider fagpolitisk utvalg forslag til 

vedtak. 

Det operative arbeidet er organisert med en administrativ samferdselsgruppe som følger opp vedtak og 

som forbereder saker som skal behandles i fagpolitisk utvalg og/eller til rådmannsutvalget/ 

kontaktutvalget. 

I tillegg kan Østlandssamarbeidet ha arbeidsgrupper og adhoc-grupper på underliggende fagområder. 

Arbeidsgrupper ved inngangen til 2018 på samferdselsområdet er: 

 Billetteringsgruppen 

 Felles arbeidsgruppe for samordning mellom ØS og Osloregionen  

 Arbeidsgruppe felles terminalstruktur tømmer - Østlandet 

 

Sekretariatet bistår både de politiske utvalg og de administrative arbeidsgruppene med utgangspunkt i 

tilgjengelig kapasitet og ressurser. Ekstern kapasitet og spisskompetanse kjøpes inn ved behov. 

3: Aktiviteter/tema/oppgaver – operativ oppfølging 
Innenfor satsningsområde samferdsel, miljø og klima skal det i planperioden 2018-2019 arbeides med 

følgende aktiviteter/tema/oppgaver. 

# Aktivitet Beskrivelse Oppfølging: Når, hvem og hvordan 

1: Nasjonal Transportplan og InterCity 

1.1 Nasjonal 
transportplan 
2018-2029 
 

Oppfølging av 
handlingsprogram 
(jernbane) 

Administrativ gruppe m/bistand fra 
sekretariatet. Vår 2018. Høringsuttalelse. 

1.2 Nasjonal 
transportplan 
2022-2033 

Dialog med NTP-
sekretariatet og KS  

Administrativ gruppe m/bistand fra sekretariatet 
- frem til planforslaget fremlegges 1. kvartal 
2020. 
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1. 3 Nasjonal 
transportplan 
2022-2033 

Utarbeide revisjon av 
Østlandspakka 

Administrativ gruppe m/bistand fra sekretariatet 
og ekstern konsulent. Ferdig juni 2019. 

1.4 Intercity 
Kommunikasjon 

Revisjon av IC- 
kommunikasjonsplan 

Politisk styringsgruppe  
Juni 2019 

1.5 Transport-
konferanse 2019 

Konferanse om 
InterCity, jf pkt 4 
ovenfor. 

Politisk styringsgruppe for IC.  
Gjennomføres 2019 

    

2. Grensekryssende korridorer (jernbane) 

2.1 «Missing link» Arbeide for 
oppgradering av jernbane 
mot Gøteborg 

Administrativ gruppe - løpende prosess 

2.2 Oslo-Stockholm Arbeide for raskere 
jernbane mellom Oslo – 
Kongsvinger-Stockholm 

Administrativ gruppe – løpende prosess 

2.3 Jyllandskorridoren Styrke Jyllandskorridoren Adminitrativ gruppe – løpende prosess 

2.4 Scandria Alliance Vurdere ØS-deltagelse Sekretariatet utarbeider sak til kontaktutvalget 
(2018) 

2.5 Transport-
konferanse 2018 

Scandria2Act Politisk SG i samarbeid med sekretariatet 
September 2018 

    

3. Gods og miljø 

3.1 Gods fra vei til 
båt/bane 

Gjennomføring av 
mulighetsstudie. 

Sekretariatet med ekstern bistand. Ferdig våren 
2018. 

3.2 Felles 
Tømmerhavn  
Østlandet 

Forprosjekt (I) og 
hovedprosjekt (II) 

Arbeidsgruppe utarbeider forslag til 
hovedprosjekt (februar 2018). Evt. 
hovedprosjekt etter vedtak i KU mars 2018 

3.3 Miljø og klima Avklare hvordan ØS skal 
integrere miljø og klima i 
sitt arbeid 

Administrativ samferdselsgruppe avklarer. 

4. Andre aktiviteter 

4.1 Regionreform Avklare hvilken 
betydning prosessen har 
for ØS sitt arbeid på 
samferdselsområde 

Administrativ samferdselsgruppe vurderer 
fortløpende i samråd med sekretariatet 

4.2 Gjennomgående 
billettering 

Arbeide for 
gjennomgående 
billettering på Østlandet 

Løpende prosess. Billetteringsgruppen følger 
opp 

4.3 Samarbeid med 
Osloregionen 

Avklare grensesnitt i 
samarbeidet med 
Osloregionen 

Felles arbeidsgruppe legger frem innstilling  
februar 2018. 
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Vedlegg B: Handlingsplan «næringsutvikling og verdiskapning» 
 

1: Strategiske føringer 
I vedtatt strategidokument 2016-2019 prioriteres følgende tema: 

1. Videreføre arbeidet med smart spesialisering, der fylkeskommunene i samarbeid med 

virkemiddelapparat, instituttsektoren og næringslivet skal utmeisle felles strategier og 

handlingsplaner som kan styrke konkurranseutsatte verdikjeder/næringsliv. 

2. Styrke samarbeidet på tvers av fylkeskommunene slik at man får på plass en forsterket satsning på 

bio-økonomi. 

3. Etablere møteplasser mellom politikk, utdanning/forskning og næringsliv som kan bidra til økt 

verdiskapning og innovasjon i regionen.  

4. Videreføre arbeidet med å styrke regionbyene på Østlandet som regionale motorer for vekst og 

næringsutvikling. 

 

2: Organisering og ansvar  
Det politiske ansvaret for aktiviteter innenfor satsningsområde «næring og verdiskapning» er tillagt 

kontaktutvalget. I saker som skal behandles av kontaktutvalget fremmer normalt rådmannsutvalget forslag 

til vedtak. 

Det operative arbeidet er ikke organisert med en egen administrativ gruppe. Dette innebærer at 

rådmannsutvalget og sekretariatet har det operative ansvaret for saksforberedelser og for å følge opp 

vedtak fra KU. I forbindelse med gjennomføring av enkeltprosjekter har sekretariatet knyttet til seg 

arbeidsgrupper som bistår med kompetanse og kapasitet.  

 

3: Aktiviteter/tema/oppgaver – operativ oppfølging 
Innenfor satsningsområde næringsutvikling og verdiskapning skal det i planperioden 2018-2019 arbeides 

med følgende aktiviteter/tema/oppgaver: 

# Aktivitet Beskrivelse Oppfølging: Når, hvem og hvordan 

1: Smart Spesialisering og verdiskaping på Østlandet 

1.1 Kortversjon 
NIBR-rapport 

Utforme mer visuell og 
lesbar versjon 

ØS og OR sammen. Januar 2018 

1.2 Workshop Drøftingsmøte for å 
avklare videre fremdrift 

Fylkeskommuner, IN, NFR, KMD mm 23. mars 
2018 

1.3  Seminar smart 
spesialisering 

Internasjonalt seminar om 
smart spesialisering 

Gjennomføres 25. april med 
Østlandssamarbeidet som arrangør 

1.4 Hovedprosjekt Beslutte om hovedprosjekt 
skal gjennomføres 

Kontaktutvalget på møte i juni 2018 

1.5 Seminar  Dialogseminar i Brüssel Samarbeid mellom ØS, ORE og OR – første uka 
i oktober 2018 

1.6 Hovedprosjekt Oppstart hovedprosjekt Operative aktiviteter igangsettes  ved evt. 
positivt vedtak på KU-møte juni 2018 

2: Verdiskaping i skognæringa på Østlandet 

2.1 Strategiavklaring Rolleavklaring vedr. 
terminalstruktur og skog 

Sak utarbeides til KU-møte 2. mars – med 
beslutning om å videreføre arbeidet 

2.2 Utarbeide 
Prosjektplan  

Utarbeide prosjektplan for 
å se på sammenheng 
mellom terminalstruktur 

Ses i sammenheng med tiltak under samferdsel. 
Gjennomføres etter møte i KU 2. mars 
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og verdiskapning i 
skognæringa 

2.3 Oppfølging 
prosjektplan 

Gjennomføre tiltak 
beskrevet i prosjektplan 

Gjennomføres i perioden mars 2018-juni 2019 

3: Andre aktiviteter 

3.1 Regionreform og 
næringsutvikling 

Utarbeide drøftingsnotat 
om hvordan FK-ene på 
Østlandet skal samarbeide 
om næringsutvikling. 

Sekretariatet i samarbeid med 
næringssjefskollegiet.  

3.2 Østlands-
konferansen 
2019 

Tema: Vekst og 
verdiskaping på Østlandet 

Mulig arrangement i 2019. Vurderes nærmere. 
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Vedlegg C: Handlingsprogram for europapolitisk samarbeid 

1: Strategiske føringer for det europapolitiske arbeidet 
Østlandssamarbeidets Europapolitiske strategi 2017 – 2021 (vedtatt 9. juni 2017) ligger til grunn for det 
europapolitiske arbeidet. Strategidokumentet er et verktøy for felles arbeid gjennom Østlandssamarbeidet 
og en plattform for å støtte opp under fylkeskommunenes europeiske engasjement.  
 
De åtte fylkeskommunene ønsker i fellesskap å være aktive bidragsytere til et solidarisk, bærekraftig, 
demokratisk og trygt Europa. For å oppnå dette, er følgende målsettinger lagt til grunn for 
fylkeskommunenes europapolitiske arbeid gjennom Østlandssamarbeidet:  

 

 Økt regional medvirkning og innflytelse i europapolitikken   

 Bedre løsninger gjennom europeisk samarbeid og dialog  

 

2: Viktige politiske fokusområder for felles innsats i perioden  
 Regionalpolitikken i EU (Cohesion Policy) etter 2020 - spesielt territorielt samarbeid/Interreg 

 Klima og miljø - oppfølging av Parisavtalen (COP 21) og FNs bærekraftsmål 

 Regionenes rolle - subsidiaritet, demokrati  

 Europeisk samarbeid - utviklingen i EU og Europa for øvrig, kunnskaper og holdninger, jevnere 

fordeling, integrasjon, fred 

 Norsk deltakelse i EU/EØS program etter 2020 og innretning i programarbeidet 

 

3: Ivareta og dra nytte av formannskapet i BSSSC 2017 - 2018  
 Profilere Østlandssamarbeidet som en aktiv og seriøs samarbeidspartner i Østersjøen og i Europa 

for øvrig  

 Være sekretariat for BSSSC formannskapet og gjennomføre BSSSCs arbeidsprogram 

 Utnytte merverdien av BSSSCs deltakelse i prosjekt og program 

 

4: Oppgaver/aktiviteter for 2018 – 2019 innenfor de ulike strategiene 
Gjennom politikkovervåking, påvirkning, aktiv deltakelse og nettverksarbeid innenfor viktige områder av 
betydning for samfunnsutviklingen på Østlandet skal Østlandssamarbeidet (ØS);  

 
Være en arena for dialog, politisk påvirkning og medvirkning overfor/med nasjonale 

myndigheter i EU/EØS og europapolitisk arbeid - herunder 

 Videreutvikle den gode kontakten og det nære samarbeidet med nasjonale myndigheter i 
europapolitikken – styrke det europapolitiske påvirkningsarbeidet og delta i «team Norway». Jobbe for 
uformelle møteplasser på politisk nivå for innspill og drøfting av viktige europapolitiske saker. 

 Bruke Europapolitisk forum aktivt for dialog og påvirkning og invitere politisk ledelse i UD og KMD 
til jevnlige dialogmøter med Østlandssamarbeidet. 

 Delta i den interdepartementale gruppa for Regjeringens Tysklandsstrategi 

 
Utgjøre en politisk plattform for påvirkning, dialog, høringer og aktiv bruk av arenaer i Europa - 

herunder 

 Gjennomføre løpende drøftinger av europapolitiske tema i Østlandssamarbeidet - bidra i aktuelle 
høringsprosesser/konsultasjoner og legge til rette for god rapportering tilbake i fylkeskommunene. 

 Tilstrebe bedre koordinering av arbeidet i de ulike fagkomiteene og trekke veksler på fagpolitiske 
utvalg og arbeidsgrupper i Østlandssamarbeidet. 

 Holde nasjonale myndigheter og den norske EU-delegasjonen i Brussel oppdatert om arbeidet som 
gjøres gjennom de europeiske organisasjonene. 

 Koordinere kontakten med myndighetene i Schleswig-Holstein og utveksle synspunkt og innspill 
rundt viktige tema i europapolitikken. 
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Trekke unge mennesker aktivt med i det europapolitiske arbeidet - herunder 

 Samordne deltakelsen i BSSSCs og AERs ungdomsnettverk - tilby en arena for diskusjon av 
europapolitiske tema samt for forberedelse og etterarbeid i forhold til BSSSC og AERs 
ungdomsaktiviteter  

 Bidra til å videreutvikle arbeidet med ungdomsmedvirkning i fylkeskommunene gjennom 
erfaringsutveksling og dialog og legge til rette for møter mellom ØstsamUng og de politiske utvalgene 
i Østlandssamarbeidet  

 Legge til rette for og støtte opp om deltakelse i europeiske prosjekt for ungdom – bl.a. innenfor 
rammen av Schleswig-Holstein samarbeidet og Østersjøsamarbeidet/BSSSC 

 
Bidra til økt nettverkssamarbeid, bedre utnyttelse av europeiske arenaer, arbeidsdeling og 
kompetanseheving - herunder 

 Tilrettelegge for og sikre informasjonsflyt og løpende oppdatering om sentrale europapolitiske tema 
og prosesser - bidra til at det europapolitiske arbeidet støtter opp om fylkeskommunenes 
oppgaveløsning og til bidrar inn i prosessene med nye regioner.  

 Bidra til utveksling av beste praksis og kunnskap gjennom samarbeid med andre regioner innenfor 
rammen av de europeiske organisasjonene. 

 Oppnå en mer effektiv ressursutnyttelse og større gjennomslagskraft gjennom samordnende 
aktiviteter og innspill – bl.a. i forbindelse med regionreformen. 

 
Tilrettelegge for økt prosjektdeltakelse og bedre utnyttelse av EU/EØS-programmer gjennom 
informasjon, veiledning, koordinering og utnyttelse av nettverk - herunder 

 Videreføre  medvirkning og innflytelse i Interreg B og C programmene for perioden 2014 – 2020. 
Delta i programmenes styringsstruktur og i aktuelle ad hoc grupper.  

 Utføre rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg Østersjøprogrammet og delta i nasjonal 
koordineringsgruppe for Interreg B og C. Delta i beslutningskomiteen i Interreg Nordsjøprogrammet.  

 Bidra med informasjon om program og formidling av prosjektinitiativ/-ideer samt til 
erfaringsutveksling og spredning av resultater (beste praksis)  

 Overvåke og delta i arbeidet med neste generasjon Interreg etter 2020. Arbeide for at norske aktører 
skal ha samme vilkår som aktører i EU-landene i Interreg. Delta i programutviklingsarbeidet for 
perioden 2021 – 2027 - både i Østersjøen og Nordsjøen.  

 Følge opp felles prosjekt innenfor rammen av Interreg Østersjøprogrammet (Scandria2Act og Let's 
Communicate!) 

 Bidra til gjennomføring av konkrete samarbeidsprosjekt med delstaten Schleswig-Holstein  

 Samarbeide med Osloregionens Europakontor og andre (Forskningsrådet, SIU, Kulturrådet m,fl) med 
hensyn til EØS-finansieringsordningene og EU-programmene Norge er med i innenfor rammen av 
EØS-avtalen.  

 

5: Organisering og ansvar 
Strategidokument og handlingsprogram for det europapolitiske arbeidet utgjør et rammeverk og en 
plattform for arbeidet innen Østlandssamarbeidet. Rapportering gjøres i tilknytning til 
Østlandssamarbeidets årsmeldinger samt gjennom notat og løpende orienteringer til kontaktutvalget, 
internasjonalt fagpolitisk utvalg og rådmannsutvalget. Øvrige fagpolitiske utvalg holdes orientert på 
aktuelle områder.  
 
Ansvar for oppfølging og implementering av strategi og handlingsprogram for det europapolitiske arbeidet 
ligger til internasjonalt fagpolitisk utvalg med støtte fra internasjonal administrativ gruppe. Sekretariatet i 
Østlandssamarbeidet har et koordinerende og utøvende ansvar. Rollen som nasjonalt kontaktpunkt for 
Østersjøprogrammet (Interreg B) ivaretas av sekretariatet i Østlandssamarbeidet.  
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Vedlegg D. Handlingsplan «opplæring og kompetanse» 
 

1: Strategiske føringer 
I vedtatt strategidokument 2016-2019 prioriteres følgende tema: 

 Videregående skoler – utvikling og drift. Erfaringsoverføring mellom fylkeskommunene.  

 Fagskolene på Østlandet – eierskap, organisering og drift.  

 Fag- og yrkesopplæring – fokus på lærlingeordningen og samarbeid med næringslivet.            
 

2: Organisering og ansvar                                                                                          
Det politiske ansvaret for oppfølging av strategi og handlingsprogram ligger til fagpolitisk utvalg for 

opplæring, kompetanse og verdiskaping. Utvalget får bistand fra kompetansegruppen (se nedenfor) og 

sekretariatet. 

Det operative arbeidet ivaretas av kompetansegruppa som består av fylkesopplæringssjefene fra 

fylkeskommunene. I tillegg har man en rekke faggrupper som møtes jevnlig innenfor følgende 

fagområder: 

 fag- og yrkesopplæring,  

 fagskole 

 voksenopplæring 

 oppfølgingstjenesten for unge (til 21 år) utenfor arbeid og opplæring,  

 spesialundervisning / institusjons- undervisning,  

 pedagogisk bruk av ikt i vgo 

 økonomigruppe (Kostra)  
 

Østlandssamarbeidets sekretariat bistår fagpolitisk utvalg og de ulike administrative gruppene. 

  

3: Aktiviteter/tema/oppgaver  
Innenfor satsningsområde kompetanse skal det i perioden 2018-2019 arbeides med følgende 

aktiviteter/tema/oppgaver: 

Videregående opplæring med vekt på fornyelse, relevans og kvalitet: 

 Følge med på gjennomgangen av videregående opplæring som Kunnskapsdepartementet (KD) 
har satt i gang gjennom Lied-utvalget.  

 Følge med på gjennomgangen av opplæringsloven som Kunnskapsdepartementet har satt i gang 
gjennom opplæringslov-utvalget.  

 Forskningsprosjekt, Bortvalg og kompetanse – 14 år etter. Oppfølging med bakgrunn i 
undersøkelse våren 2002, nær 10.000 elever i 10.klasse / søkere til vgo. Hvor er disse ved 30-
årsalder? Forskning ved NIFU for 6 fylkeskommuner.  

 Drøfte og dele erfaringer knyttet til oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av oppfølging av 
ungdom utenfor opplæring og arbeid (Arbeidsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, NAV, 
kommunene og fylkeskommunene) 
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 Følge opp nasjonal strategi Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for 
grunnopplæringen 2017-2021. Drøfte og dele erfaringer knyttet til digitalisering av 
grunnopplæringen. 

 Eventuell drøfting av iverksetting av ny yrkesfagstruktur  

 «Den norske modellen» for yrkesopplæring, som vil påvirkes av digitalisering og «big data», 
tingenes internett, robotisering, «grønt skifte» («Industri 4.0») 

 
Fagskole 

 Utarbeide felles strategi for fagskolene på Østlandet 

 Ta politiske initiativ overfor nasjonale myndigheter for utvikling av fagskolene    

 
Regional kompetansepolitikk 
Fylkeskommunenes nye rolle i utformingen av regional kompetansepolitikk, jmf. Meld. St. 22 2015–2016 
Nye folkevalgte regioner – rolle, struktur og oppgaver, og nasjonal kompetansepolitisk strategi samt 
regionale planer, kompetansebehovsutvalg m.v. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/framtid-fornyelse-og-digitalisering/id2568347/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/framtid-fornyelse-og-digitalisering/id2568347/

