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Vedlegg: 

1 2022-06-03 Protokoll 

 

Godkjenning av protokoll fra 3. juni 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra 3. juni 2022. 
 

 

Saksredegjørelse 
Det har ikke kommet inn merknader til protokollutkastet som ble sendt ut etter møtet. 
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Protokoll 
 

Tidspunkt:  Fredag 3. juni 11:00-11:30 
Sted:  Quality Hotel Tønsberg 
 
Til stede: Mette Kalve og Fabian Wahl Sandvold (Vestfold og Telemark), Mari 

Gjestvang og Per-Gunnar Sveen (Innlandet). 
  
 Administrativt: Thomas Bergøy Johansen (Oslo), Øyvind Michelsen og 

Alina Barysnikova (Viken), Liv Marit Hansen, Tore Øystein Strømsodd 
og Ola Småkasin (Vestfold og Telemark) 
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Sak 07/22 Godkjenning av protokoll fra 25. mars 2022 

Innstilling 
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra 25. mars 2022. 

 

Behandling 

Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg godkjenner protokollen fra 25. mars 2022.  
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Sak 08/22 Forslag til handlingsplan for samarbeidet om høyere 
yrkesfaglig utdanning 2022-2023 

Innstilling 
1. Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet og faggruppen utarbeide endelig forslag 

til handlingsplan basert på utvalgets innspill. 
2. Utvalget ber sekretariatet sende endelig forslag til skriftlig sluttbehandling. 

 

Behandling 
Sekretariatet orienterte om forslaget til handlingsplan, utarbeidet i samarbeid 
med faggruppen for høyere yrkesfaglig utdanning. 
 
Fagpolitisk utvalg mente at forslagene til aktiviteter vil iverksette den nye 
strategien for samarbeidet om høyere yrkesfaglig utdanning på en god måte, og 
at forslagene lå på et fornuftig ambisjonsnivå i lys av prosessene med 
fylkesoppdeling. 

 

Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 
1. Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet og faggruppen utarbeide endelig forslag 

til handlingsplan basert på utvalgets innspill. 
2. Utvalget ber sekretariatet sende endelig forslag til skriftlig sluttbehandling. 
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Sak 09/22 Orienteringer 

Innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar saken til orientering 

 

Behandling 
Hver fylkeskommune orienterte om viktige saker og prosesser. 
 
Sekretariatet orienterte om andre aktuelle saker. 
 
Utvalget sluttet seg til innstillingen. 

 

Vedtak 
Fagpolitisk utvalg tar saken til orientering 
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Vedlegg: 

1 Forslag til Handlingsplan 2023 

 

Innspill til handlingsplan for 2023 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg ber sekretariatet innarbeide utvalgets innspill i endelig forslag til 
handlingsplan før behandling i representantskapet. 
 

 

Saksredegjørelse 
Representantskapet behandlet rammene for handlingsplan i sak 15/22 på møtet 2. 
september. I vedtaket ber representantskapet om at sekretariatet innhenter innspill fra de 
andre politiske organene 
 
Sekretariatet har bedt om innspill til prioriteringer fra øvrige politiske organer, administrative 
grupper og ØstsamUngs arbeidsutvalg, og har innarbeidet innspillene som har kommet inn i 
forslaget til handlingsplan. Forslaget bygger også på arbeidet med en aktivitetsplan i felles 
koordineringsgruppe for Oslofjorden. I tillegg har sekretariatet utdypet og bearbeidet teksten 
som var en del av den opprinnelige saken om rammene for handlingsplanen. 
 
Delingen av Viken og Vestfold og Telemark vil kreve nye prosesser som vurderer behov og 
ønsker for samarbeidet framover. Aktivitetene som skal gjennomføres i 2023 vil behandles i 
en egen prosess-sak i representantskapet 3. november.  
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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Delingsprosessene vil kreve mye oppmerksomhet i 2023 og vil ha betydning for 
fylkeskommunenes samarbeid gjennom Østlandssamarbeidet i 2023. Dette reflekteres i 
vedlagt forslag til handlingsplan.  
 
Saken behandles i administrasjonsutvalget 20. oktober og fagpolitisk utvalg for næring og 
kompetanse 24. oktober. Etter dette vil sekretariatet utarbeide endelig forslag til behandling i 
representantskapet 3. november. 
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Handlingsplan 2023 
 
Strategisk bakteppe 
Landsdelssamarbeidets styres etter strategien Østlandet 2030 og dens tre 
visjoner: 1) det grønne Østlandet; 2) det inkluderende Østlandet; og 3) det 
konkurransedyktige Østlandet. Strategien definerer også samferdsel og 
næring/kompetanse som politiske hovedprioriteringer, med bærekraftsmålene 
som en tverrgående prioritet. 
 
I starten av 2022 ble det gjennomført et grønt verksted for 
fylkesadministrasjonene som et kick-off for oppfølging av strategien. Innspillene 
fra verkstedet følges opp på de ulike politikkområdene. Fylkeskommunenes 
samarbeid vil i 2023 ha et sterkt fokus på grønn omstilling med klima- og 
miljøvennlige løsninger, med InterCity, grønne energistasjoner, sirkulær økonomi 
og miljøtilstanden i Oslofjorden som viktige innsatsområder. 
 
Strategien ‘Østlandet 2030’ beskriver også Østlandssamarbeidets tre roller: a) 
felles stemme i interessepolitikken; b) arena for læring og erfaringsutveksling; og 
c) ressursbesparende samarbeid og koordinering.  
 
Aktivitetene i handlingsplanen er fordelt etter de tre rollene. Avslutningsvis 
beskrives fordelingen av ansvar for gjennomføring av handlingsplanen og 
prioriteringene i kommunikasjonsarbeidet. 
 
Østlandssamarbeidets handlingsplan for 2023 skal sikre kontinuitet og 
forutsigbarhet. Man står foran det siste året i inneværende fylkestingsperiode. 
Valgkampen og delingen av  Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommuner vil 
kunne påvirke landsdelssamarbeidet i 2023. Derfor legger fylkeskommunene vekt 
på å videreføre flere viktige prosesser og prosjekter, som har blitt igangsatt de 
siste årene, framfor å løfte fram nye initiativ.  
 
Fylkesdelingen betyr også en ny fylkesstruktur fra 1. januar 2024. Dette vil endre 
forutsetningene for fylkeskommunenes samarbeid, og vil kreve nye prosesser 
som vurderer behov og ønsker for samarbeidet framover. I 2023 vil 
fylkeskommunene sikre at det formelle rammeverket for det «nye» 
Østlandssamarbeidet er på plass, evaluere samarbeidet hittil i valgperioden og 
begynne arbeidet med et kunnskapsgrunnlag for de nye fylkeskommunene.  
 
 
A: Felles stemme i interessepolitikken 

• Østlandssamarbeidet vil jobbe for finansiering til samferdselsprosjekter på 
Østlandet i budsjettprosessen, inkludert midler til vedlikehold av 
fylkesveier. Østlandssamarbeidet vil også prioritere arbeidet inn mot ny 
nasjonal transportplan, med vekt på InterCity, grensekryssende 
transportkorridorer, godstrafikk og fylkesveier. 

• Østlandssamarbeidet vil følge opp arbeidet med å forbedre miljøtilstanden 
i Oslofjorden. I 2023 vil Østlandssamarbeidet og Osloregionen ha et særlig 
fokus på tiltak som kan støtte opp under arbeidet med å redusere 
utslippene fra vann og avløp. 
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• Østlandssamarbeidet vil arbeide for å styrke finansieringen av høyere 
yrkesfaglig utdanning og å sikre bedre overgang mellom høyere yrkesfaglig 
utdanning og universitets- og høyskolesektoren. Østlandssamarbeidet vil 
også følge opp rammene for Høyskolen for yrkesfag. 

• Østlandssamarbeidet skal vurdere et felles initiativ for å styrke rammene 
for biogassnæringen i Norge. 

 
Fylkeskommunene kan ta initiativ til andre interessepolitiske saker de ønsker å 
følge opp gjennom Østlandssamarbeidet. I tillegg vil sekretariatet også overvåke 
andre aktuelle saker og prosesser, og følge opp i dialog med fylkeskommunene.  

 
 
B: Arena for læring og erfaringsutveksling 

• Arbeidet med Oslofjorden vil følges opp på flere fagområder, inkl. landbruk 
og vann og avløp. Østlandssamarbeidet og Osloregionen vil bl.a. 
gjennomføre en konferanse med Leverandørutviklingsprogrammet som ser 
på vannmiljø, innovasjon og næringsutvikling, og bidrar til å koble 
eksisterende løsninger med kommunens behov. 

• Arbeidet med sirkulær økonomi vil følges opp med arrangementer som ser 
på fylkeskommunenes rolle i omstillingen til en sirkulær økonomi. Det vil 
også bli satt fokus på arbeidet med sirkulær bioøkonomi og klima- og 
miljøvennlig matproduksjon. 

• Det skal gjennomføres to samlinger i Østlandssamarbeidets Europaforum i 
2023 

• Ungdomsnettverket ØstsamUng skal ha to samlinger i løpet av året, 
inkludert et dialogmøte med representantskapet. 

• Det vil gjennomføres en studietur til regioner i Tyskland som handler om 
samarbeid og samarbeidsmuligheter innen transportkorridorer, mobilitet, 
yrkesfaglig utdanning og sirkulær økonomi. 

 
Møter og andre faglige arrangementer i Østlandssamarbeidets politiske og 
administrative grupper, inkl. ad hoc grupper, er viktige og nyttige arenaer hvor 
fylkeskommunene kan lære av hverandre og dele erfaringer. Fylkeskommunene 
og sekretariatet kan ta initiativ til andre faglige arrangementer og prosesser 
gjennom året.  
 
C: Ressursbesparende samarbeid og koordinering 

• Arbeidet med ‘grønne energistasjoner’, et 3-årig prosjekt for utrulling av 
energistasjoner for næringstransport langs transportkorridorene i 
landsdelen ble igangsatt i 2022 og vil videreføres i 2023 i nært samarbeid 
med Osloregionen IPR.   

• Østlandssamarbeidet koordinerer fylkeskommunenes felles deltakelse i 
Scandria Alliance, et samarbeid der et økende antall byer og regioner langs 
ScanMed korridoren samarbeider. Østlandssamarbeidet er også observatør 
i STRING for å være påkoblet informasjonsflyten mellom norske og 
utenlandske regioner på samferdselsområdet.  

• Østlandssamarbeidet skal følge opp strategien for samarbeidet om høyere 
yrkesfaglig utvikling, bl.a. gjennom 1) Utvikling av felles prosesser for å 
identifisere behov for samarbeid om tilbud innen høyere yrkesfaglig 
utdanning; 2) Forprosjekt for felles dynamisk og digitalt kunnskapsgrunnlag 
for høyere yrkesfaglig utdanning; 3) Informasjonskampanje om høyere 
yrkesfaglig utdanning for rådgivere/veiledere i ungdomsskole, videregående 
skoler, karriereveiledere, NAV osv.; 4) Utrede behovet for styrket samarbeid 
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om landbruksutdanninger innen høyere yrkesfaglig utdanning; og 5) Utrede 
mulighetene for samarbeid om høyere status i arbeidslivet for høyere 
yrkesfaglig utdanning. 

• Østlandssamarbeidet koordinerer fylkeskommunenes deltakelse i BSSSC, 
inkl. oppfølging av styremedlemmer og ØstsamUngs deltakelse i 
ungdomsnettverket. 

• Sekretariatet skal utføre rollen som nasjonalt kontaktpunkt for Interreg 
Østersjøprogrammet i tråd med retningslinjene fra KDD 

 
Ansvar for gjennomføring 
Representantskapet har det overordnede ansvaret for gjennomføring av 
handlingsplanen, og behandler større politiske og prinsipielt viktige saker.  
 
De fagpolitiske utvalgene for samferdsel og næring og kompetanse har ansvar for 
å følge opp handlingsplanen på egne fagområder, og har autonomi til å ta opp 
saker på eget initiativ.  
 
Østlandssamarbeidets Europaforum bidrar til kunnskaps- og erfaringsutveksling 
om europapolitiske temaer og diskuterer aktuelle europapolitiske spørsmål. 
 
Samarbeidet i de politiske organene er understøttet av administrative 
ledergrupper og faggrupper. 
 
ØstsamUng er et nettverk for fylkeskommunenes medvirkningsorgan for ungdom. 
Mellom samlingene i nettverket er det ØstsamUngs arbeidsutvalg som følger opp 
arbeidet med ungdomsmedvirkning. Arbeider understøttes av en 
koordinatorgruppe. 
 
Østlandssamarbeidets sekretariat er et service- og samordningsorgan for 
politiske organ og administrative grupper.  
 
Østlandssamarbeidet viderefører samarbeidet med kommunene i Osloregionen i 
prosjekter hvor fylkeskommunene og kommunene har felles interesser.  I 2023 vil 
Østlandssamarbeidet og Osloregionen særlig samarbeide om prosjektet ‘Grønne 
næringstransporter’ og arbeidet med Oslofjorden. 
 
Fylkeskommunene er også medlemmer av Osloregionens Europakontor (ORE). 
ORE er en ressurs for Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid. 
 
Kommunikasjon 
God kommunikasjon er viktig i gjennomføring av handlingsplanen. I 2023 vil 
sekretariatet har særlig fokus på: 

• Følge opp ny kommunikasjonsplan og forberede forslag til ny 
kommunikasjonsstrategi. 

• Implementering av ny nettside. 
• Videreutvikle den digitale innholdsproduksjonen med video, webinarer og 

podkast. 
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Møteplan for fagpolitisk utvalg i 2023 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg godkjenner forslaget til møteplan. 
 

 

Saksredegjørelse 
I 2023 vil det være fylkestings- og kommunestyrevalg. I tillegg skal Viken og Vestfold og 
Telemark fylkeskommuner skal deles, og det skal gjennomføres en ny prosess som ser på 
behov og ønsker for samarbeidet framover.  
 
Derfor foreslår sekretariatet at det i første omgang planlegges to møter før sommeren. Møter 
utover dette vil planlegges ved behov. Det vil også kunne gjennomføres korte digitale møter 
om enkeltsaker. 
 
Forslag til møtedatoer: 

• Fredag 17. februar. 
• Fredag 12. mai. 

 
 
 
 

 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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Saksframlegg Saksnr.: 2020/137149 
 

 

 

 

 

Orienteringer 24. oktober 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Fagpolitisk utvalg tar saken til orientering. 
 

 

Saksredegjørelse 
Hver fylkeskommune gir en kort orientering om viktige saker og prosesser. 

Sekretariatet orienterer om aktuelle saker. 
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