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Forord 
 
Rapporten omhandler resultater fra en evaluering av ”Felles planprosjekt  for samferdsel 
og infrastruktur”, i regi av Østlandssamarbeidet.  
 
Østlandssamarbeidet er et frivillig nettverkssamarbeid mellom de åtte fylkeskommunene 
på Østlandet: Østfold, Vestfold, Telemark, Akershus, Buskerud, Oslo, Oppland og 
Hedmark. Organisasjonen har i perioden 1998-2001 gjennomført et felles planprosjekt 
med fokus på samferdsel, infrastruktur, transport og regional utvikling.  
 
Evalueringen har fokus på både resultater og prosesser i prosjektet, hvor datamaterialet i 
hovedsak er hentet fra intervjuer med deltakende aktører. Vi har hatt fokus på å få fram 
deres oppfatninger om samarbeidet og de resultater de mener er oppnådd.   
 
Det er Østlandssamarbeidet ved Kontaktutvalget og sekretariatet som er 
Østlandsforsknings oppdragsgiver. Evalueringsarbeidet er gjennomført i perioden april 
2000 til september 2001. Forsker Trude Hella Eide og forsker Lene Nyhus har 
samarbeidet om datainnsamlingen og analyse, mens det er Lene Nyhus som har skrevet 
rapporten.  
 
Vi takker alle som har latt seg intervjue og ellers bidratt med informasjon til 
evalueringsarbeidet. 
 
 
 
 
 
Lillehammer 30. august 2001 
 
 
 
Svein Erik Hagen     Lene Nyhus 
forskningsleder     prosjektleder 
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Sammendrag 
 

1 Hovedkonklusjoner 
Østlandssamarbeidet (ØS) har gjennom ”Felles planprosjekt for samferdsel og 
infrastruktur” oppnådd resultater i forhold til de mål som var satt: 

• Det er utviklet felles forståelse blant de sentrale aktørene når det gjelder 
utfordringene på Østlandet og hva som i hovedtrekk er strategiene for ønsket 
utvikling. 

• ØS har fremmet felles synspunkter overfor statlige instanser som har arbeidet med 
Nasjonal transportplan (NTP) og representanter fra fylkeskommunene har 
fremmet felles synspunkter i møter med sentrale politikere og gjennom 
høringsdokumenter.  

• ØS har anbefalt de åtte fylkeskommunene å legge til grunn felles synspunkter og 
strategier som felles plangrunnlag. Fylkeskommunene har politiske vedtak på at 
de i hovedtrekk slutter seg til de felles punktene. Det er likevel et åpent spørsmål i 
hvilken grad den enkelte fylkeskommune faktisk kommer til å følge felles-
strategiene i sine konkrete planer og beslutninger. 

 
Vi mener at ”Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur” helt klart har styrket ØS 
som nettverk. Når det gjelder oppnådde og forventede effekter av samarbeidet i ØS mer 
generelt synes ett hovedresultat å være at det er utviklet et positivt samarbeid mellom 
partene, og at erfaringene med samarbeid over fylkesgrensene også kan ha 
overføringsverdi når det gjelder andre samarbeidsprosjekter og –arenaer.  
 
Rapporten gir ingen klar konklusjon når det gjelder utbytte av deltakelsen i prosjektet 
Metropolitan Areas. Mange av aktørene har lite kjennskap til prosjektet. De som uttaler 
seg gir en generell positiv vurdering av internasjonalt samarbeid gjennom slike prosjekter. 
 
Om Østlandssamarbeidet 
Østlandssamarbeidet (heretter forkortet til ØS) er en nettverksorganisasjon etablert av de 
åtte fylkeskommunene på Østlandet: Østfold, Vestfold, Telemark, Akershus, Buskerud, 
Oslo, Oppland og Hedmark. Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i 
samarbeidet: 
♦ Å påvirke Østlandets utvikling gjennom å opptre i fellesskap overfor 

beslutningsorganer som har betydning for utviklingen i landsdelen. 
♦ Å oppnå bedre og mer effektive løsninger av egne oppgaver gjennom arbeidsdeling, 

samt felles prosjekt- og utviklingsarbeider. 
 
ØS er organisert med et Kontaktutvalg som øverste organ, arbeidsutvalg og 
rådmannsutvalg, samt diverse nettverksgrupper innen ulike områder som samferdsel, 
kompetanse, kultur etc.  
 
Felles planprosjekt 
”Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur” er et prosjektsamarbeid under ØS 
som i perioden 1998-2000 har utgjort ca. 50% av aktiviteten i nettverksorganisasjonen. Et 
eget Prosjektforum ble etablert for å utvikle prosjektet. De tre hovedaktivitetene i 
prosjektet har vært: 
• Regional analyse og scenarier for utviklingen på Østlandet  



 8 

• Østlandspakka, innspill til Nasjonal transportplan (NTP) 2002-2011 
• Felles handlingsprogram, nå ute til høring i fylkeskommunene 
 
Evalueringsmandat 
Østlandsforskning har fått i oppdrag å evaluere ”Felles planprosjekt”. Formålet med 
evalueringen er: 
• å få vurdert konkrete resultater i forhold til mål 
• oppnådde og forventede effekter av samarbeidet innen Østlandssamarbeidet  
• utbytte av deltakelse i forhold til Interreg-prosjektet ”Metropolitan Areas”  
• generelle erfaringer som kan overføres til lignende prosjekter.  
 
Evalueringen skal bidra til å gi en tilbakemelding til Miljøverndepartementet 
og til Østlandssamarbeidets ulike fora, som ledd i læring og videre utvikling. 
Evalueringen skal først og fremst belyse prosjektsamarbeidet og ikke 
Østlandssamarbeidet generelt. Samtidig er det ikke mulig å gjøre et skarp skille mellom 
prosjektet og det øvrige arbeidet i ØS. 
 
Evalueringsopplegg 
Evalueringen har fokus på både resultater og prosesser i Felles planprosjekt, i henhold til 
mandatet. Evalueringen ser ikke på effekter av samarbeidet, i betydningen av hva 
resultatene i prosjektet faktisk fører til når det gjelder utviklingen på Østlandet. En 
eventuell effektevaluering krever et mer langsiktig og omfattende perspektiv enn det som 
er rammer for dette evalueringsarbeidet. Videre er evalueringen hovedsakelig ”intern” i 
den forstand at den forsøker å få innsikt i aktørenes egne perspektiver, i motsetning til et 
eksternt blikk som ville være å ta utgangspunkt i hvordan omverdenen vurderer 
prosjektsamarbeidet sett utenfra.  
 
Ut fra planprosjektets målsettinger, som blant annet handler om å skape felles forståelse 
mellom partene og fremme felles synspunkter overfor staten, har vi sett det som naturlig å 
konsentrere oss om hva som er de involverte aktørenes erfaringer og oppfatninger. 
Evalueringens datagrunnlag er derfor i hovedsak basert på intervjuer med sentrale aktører. 
27 personer med tilknytning til ØS’s ulike fora, sekretariat og samarbeidspartnere er 
intervjuet. Det er representanter fra alle de åtte fylkeskommunene blant informantene. I 
tillegg har vi deltatt som observatører på møter og studert diverse dokumenter i prosjektet 
og ØS generelt. 
 
I evalueringsarbeidet har vi hatt fokus på både aktører (personer og organisasjoner) og 
strukturer, og vi har forsøkt å belyse hva som har fremmet prosjektsamarbeidet (push-
faktorer) og hva som har hemmet eller begrenset det. I det siste kapitlet summerer vi opp 
disse faktorene i en tabell. 
 
Teoretiske perspektiver 
I nettverksteori framgår det at det kan være ulike typer nettverk. I følge Nylehn (1997) er 
nettverk en mekanisme for koordinering mellom organisasjoner, som innebærer direkte 
samarbeid på basis av gjensidig nytte og tillit mellom deltakerne. Deltakerne i nettverket 
er i prinsippet likeverdige. Kjennetegn ved den type nettverk som ØS representerer kan 
være at deltakerne er med fordi de ser seg tjent med det,  forholdet mellom partene preges 
av gjensidighet og nettverket styrkes eller svekkes avhengig av bruken. ØS kan også 
oppfattes som en strategisk allianse hvor formålet er å vinne budsjettandeler og styrke 
regionens utvikling og konkurransedyktighet. Når organisasjoner inngår i samarbeid vil 
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samarbeidet prege organisasjonene, både deres interne forhold og deres posisjon i forhold 
til andre.  
 
For å få til samordning mellom parter synes det å være betinget av at partene opplever 
gjensidig nytte og avhengighet av hverandre. Selv om partene opplever at de har nytte av 
å samarbeide, kan det likevel mangle på evnen til å samarbeide. Samarbeidsevne er blant 
annet et spørsmål om ressurser, men også et spørsmål om partenes holdninger til 
hverandre, i hvilken grad de har respekt for hverandres ståsted og kompetanse. I en studie 
av plansamarbeid mellom kommuner og regionale myndigheter framgår det at det 
viktigste tiltaket for å styrke samarbeidet er å få til bedrede vilkår for dialog mellom 
partene (Holsen m.fl. 1998). Samarbeid og samordning står sentralt i ØS og i Felles 
planprosjekt. Ut fra teoriene omkring nettverk og samarbeid mellom organisasjoner kan 
det synes som at ØS bør ha gode muligheter for samarbeid og samordning mellom 
partene. 
 
Prosjektets gjennomføring og resultater 
I 1997 vedtok Kontaktutvalgt i ØS å iverksette et arbeid med regional analyse for 
Østlandet, som første fase i Felles planprosjekt. I 1998 ble Felles planprosjekt godkjent 
som del av Interreg IIc for Østersjøen. Kontaktutvalget etablerte prosjektforum for å 
utvikle prosjektet, og målene for prosjektsamarbeidet ble konkretisert til at: 

• Analysen skulle utnyttes som felles plangrunnlag 
• ØS skulle fremme felles synspunkter overfor statlige myndigheter i forbindelse 

med NTP 2002-2011 
• Gjennom deltakelse i Interreg IIc videreutvikle felles synspunkter og holdninger 

til utviklingen på Østlandet 
 
Tre hoveddokumenter har kommet som resultat av Felles planprosjekt: : 

• Regional analyse og scenarier for Østlandet. De åtte fylkeskommunene har i 
høringsrunden gitt sin tilslutning til hovedtrekkene i analysen. 

• Østlandspakka, samlet plan for infrastruktur-og samferdselsutvikling på Østlandet, 
innspill til NTP 2002-2011. Fylkeskommunene har også i hovedtrekk støttet 
pakka. 

• Felles handlingsprogram. Programmet er ute til behandling i fylkeskommunene 
nå. 

 
Felles planprosjekt har hatt en økonomisk ramme på 6 millioner kroner, hvorav fylkene 
har finansiert 1,8 millioner kroner, ulike departementer har finansiert 1,2 millioner kroner 
mens 3 millioner kroner er finansiert gjennom Interreg IIc, nasjonale midler over 
Kommunal- og regionaldepartementets budsjett. 
 
Aktørenes egen vurderinger av de resultater som er oppnådd er at de har greid å utvikle 
felles mål og strategier, og at man på tross av store forskjeller mellom fylkene har greid å 
samle seg om hovedpunkter. Høringsresultatene i fylkeskommunene støtter opp under 
dette. Informantene sier videre at de mener ØS har greid å fremme felles synspunkter 
overfor staten i forbindelse med NTP når det gjelder profil og overordnede prioriteringer. 
På tidspunktet da intervjuene ble gjennomført var ikke NTP behandlet i Stortinget, og det 
var derfor en avventende holdning til hva som ville bli det endelige resultatet. Det er 
ellers ulike oppfatninger blant informantene når det gjelder i hvilken grad ØS har lykkes i 
sitt arbeid med å skape kontakt med staten og regionale statlige myndigheter. Når det 
gjelder erfaringer med Interreg-prosjektet ”Metropolitan Areas” sier mange av våre 
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informanter at de kjenner lite til prosjektet. De som uttaler seg sier at de eller andre i 
deres organisasjon har positive erfaringer med samarbeidet, samtidig som det kommer 
fram varierende synspunkter når det gjelder nytteverdien av et slik prosjektsamarbeid. Det 
som trekkes fram som positivt er at det har gitt impulser og nye begreper som har bidratt 
til at man har kunnet samle seg om en felles ønsket utvikling på Østlandet. 
 
Aktørene og deres samhandling 
En viktig problemstilling har vært å få belyst hvordan samarbeidet mellom partene i ØS 
er, hva som er styrker og svakheter, hvordan forholdet mellom politikere og 
administrasjon fungerer og forholdet mellom ØS og den enkelte fylkeskommune.  
 
Det synes som at det har vært bred politisk og administrativ enighet i de åtte 
fylkeskommunene om å gå inn i ØS. Partene mener de har noe å oppnå ved å gå sammen, 
og at det har vært naturlig å delta. Det synes også som at det er gjensidig respekt mellom 
partene når det gjelder hva de velger å engasjere seg i innen ØS, og hva de velger bort. 
Det er en viss frihet innen nettverket til å engasjere seg i det man vil. Dette innebærer 
også at det er varierende deltakelse i ulike fora. I Kontaktutvalget er det stabil deltakelse 
med fylkesordførere, opposisjonsledere og fylkesrådmenn. I andre fora kan det variere 
med deltakelse og oppmøte. Informantene sier generelt at fylkeskommunene deltar og 
engasjerer seg like mye. Det er heller ikke spesielle forskjeller mellom sentrums- og 
distriktsfylkene når det gjelder deltakelse og engasjement. Selv om Oslo synes å ha en 
særstilling når det gjelder å ha innflytelse, i kraft av å være både stort fylke og hovedstad, 
ser det ut til at partene oppfatter hverandre som likeverdige og at ingen har spesielt 
dominerende rolle.  
 
Det er varierende synspunkter når det gjelder hvor godt ØS-arbeidet er forankret i den 
enkelte fylkeskommune. Her mener flere informanter at forankringen gjerne burde vært 
bedre. Det pekes på som en utfordring og et problem at ØS i utgangspunktet involverer 
noen få som igjen skal ”spre budskapet” i sine respektive fylkeskommuner. For å møte 
dette forholdet har det i ØS vært lagt mye vekt på å skape arenaer hvor flere personer fra 
de åtte fylkeskommunene kunne møtes, gjennom seminarer og konferanser. Også i de 
faste foraene som kontaktutvalget og prosjektforum har det vært lagt vekt på å skape et 
kollegialt miljø med en åpen tone, både mellom politikk og administrasjon og 
tverrpolitisk. Det at ØS er basert på konsensus-prinsippet, hvor vedtakene ikke er 
bindende for den enkelte fylkeskommune, gjør også at disse foraene kan preges mer av 
åpen debatt fri fra det partipolitiske spillet. Informantene sier at det i svært liten grad har 
vært konflikter innen ØS. Samtidig pekes det på at det heller ikke blir tatt opp sterkt 
kontroversielle spørsmål.  
 
Styrker, svakheter, muligheter og begrensninger 
Styrken ved ØS er i følge informantene blant annet at alle fylkene er med, at de 
representerer en stor og folkerik region, at de har utviklet forståelse hverandres situasjon 
og derigjennom greid å samle seg om felles interesser, at de er basert på konsensus-
prinsippet, at de har greid å skape et kollegium og at det er korte geografiske avstander. 
Svakhetene er blant annet at det er store forskjeller mellom fylkene og dermed begrenset 
hva de kan samle seg om, at konsensus-prinsippet også gjør at prosessene tar lang tid og 
at enkeltfylker kan ”sette seg på bakbeina”, at det er vanskelig å avgrense arbeidet og få 
klare mål og at det kan være et problem å ha nok ressurser å sette inn i samarbeidet fra de 
enkelte fylkeskommuner. 
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Informantene ser muligheter i at ØS kan bidra til at Østlandet blir en mer ”slagkraftig 
region”, og at man gjennom samarbeidet kan utvikle et internasjonalt samarbeid som ikke 
er så enkelt å ivareta for den enkelte fylkeskommune alene. Begrensningene ligger blant 
annet i å finne saker som alle kan bli enige om, og at man som et frivillig 
nettverkssamarbeid kanskje har liten beslutnings- og gjennomføringskraft. 
 
Positive erfaringer i samarbeidsmodellen som kan overføres synes særlig å være 
samarbeidsforholdet mellom politikk og administrasjon, den brede administrative 
involveringen gjennom nettverksgrupper og seminarer, god informasjonsflyt mellom 
foraene og samspillet med eksterne fagmiljøer. Det er en viss avventende holdning når det 
gjelder hva ØS kan bli i framtida. Oppgavefordeling og fylkeskommune/region-struktur 
er noen av spørsmålene som får betydning for dette. Informantene mener det vil være 
behov for samarbeid på samferdsel og infrastruktur også videre, og det kan også bli viktig 
på andre områder som kompetanse og næringsutvikling. Enkelte informanter mener det er 
viktig at ØS ikke gaper over for mye. Et viktig spørsmål er i hvilken grad de enkelte 
fylkeskommuner følger opp samarbeidet og omsetter planene i handling. Her synes det 
som at det foreløpig er ulike erfaringer. 
 
Avsluttende vurderinger 
I målformuleringene for Felles planprosjekt er det vanskelig å utlede konkrete kriterier å 
vurdere resultater og måloppnåelse etter. Når det gjelder målet om å utvikle felles 
forståelse er det et spørsmål om hva som er ”felles”. De sentrale aktørene synes å ha 
utviklet felles forståelse seg imellom, og fylkeskommunenes politiske fora har gjennom 
høringsrunder støttet hovedtrekkene. Samtidig gjenstår det å se hvor langt ut i 
organisasjonene de felles synspunktene strekker seg, og hva som skjer når planene skal 
omsettes til mer konkrete prioriteringer og handling.  
 
Vi har vurdert noen utvalgte områder i forhold til hva som synes å være push-faktorer i 
prosessen og hva som har hemmet eller begrenset dem. Når det gjelder økonomi og 
ressurser har det i prosjektet  vært tilstrekkelige økonomi til felles innsats, sekretariat, 
konsulentbistand m.m, mens den enkelte fylkeskommunes ressurser synes å ha vært mer 
begrenset. I forhold til arbeidsdeling har de ulike foraene greid å samarbeide å få til 
informasjonsutveksling seg imellom. Det er et ryddig forhold mellom foraene og 
sekretariatet, og mellom politikere og administrasjon. Det kan ha vært en barriere at det 
har vært såpass mange ulike grupper i sving at prosessene har blitt krevende å koordinere 
og at det for enkelte aktører kan ha virket som dobbelt-arbeid og unødig byråkrati og 
tidsbruk. Når det gjelder autoritetsforhold er det en push-faktor at ØS er basert på 
konsensus-prinsippet, i den forstand at organisasjonen kan være sterk og slagkraftig på de 
områder de greier å skape konsensus. Et hovedspørsmål her er likevel hvor langt 
enigheten strekker seg. Det uttrykkes bekymring over at det kan synes som at mye raskt 
blir glemt når den enkelte fylkeskommune står overfor mer konkrete planer og 
prioriteringer. Rådmannsutvalget frarådet å gå videre med ideen om å anbefale at 
resultatene av arbeidet i prosjektet skulle bli en inter-fylkeskommunal fylkesdelplan. Det 
er dermed opp til den enkelte fylkeskommune hvilken autoritet ØS-vedtakene skal få. I 
kommunikasjonsstrukturen har det vært lagt stort vekt på å skape brede prosesser for å få 
til forankring og tillit mellom aktørene, noe som ser ut til å ha lykkes. Det synes også som 
at det har vært et godt samarbeid mellom politikere og administrasjon i forhold til ØS-
arbeidet, både innad i den enkelte fylkeskommune og i de ulike ØS-foraene, inkludert 
samarbeidet med sekretariatet. I arbeidet med Østlandspakka, og med innspill til NTP, har 
ØS både administrativt og politisk forsøkt å fremme synspunktene overfor staten. 
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Samtidig ble det avslått fra samferdselskomiteen på Stortinget å ha et eget møte med ØS. 
For å skape en plattform for dialog med staten krever det at begge parter er enige om 
hvordan dialogen skal foregå. ØS og Kontaktutvalget utgjør beslutningsdyktige fora som 
kan inngå i dialog med staten. Samtidig kan det synes som at ”staten” ikke oppfatter ØS 
som en ”part” i formell forstand. Det som har gitt de mest positive føringene og virket 
som en ”push” i forhold til ”Felles planprosjekt” har ligget i eksterne forhold, nemlig 
Nasjonal transportplan. Med NTP fikk fylkeskommunene en klart definert, stor, statlig 
satsning å forholde seg til hvor partene så klare interesser i å samordne seg i forhold til 
omverdenen.  
 
Det er vanskelig å gi en klar konklusjon når det gjelder utbytte av deltakelse i Interreg 
”Metropolitan Areas”. Her varierer erfaringene blant aktørene og mange har lite 
kjennskap til prosjektet. Det gis en generell positiv vurdering av internasjonalt samarbeid, 
og det blir sett på som nyttig at ØS kan ivareta et slik samarbeid. 
 
I forhold til å vurdere oppnådde og forventede effekter av ØS mer generelt mener vi det 
er grunn til å si at det er oppnådd gode effekter i forhold til vesentlige spørsmål innenfor 
plansamarbeid, nemlig å utvikle evnen til å samarbeide og å skape dialog mellom aktører. 
Blant de sentrale aktørene er det en nær enstemmig oppfatning om at samarbeidet har 
vært positivt, og at det har gitt nyttig lærdom i forhold til samarbeid også på andre 
arenaer. Samarbeidsevnen synes også å ha vært relativt god. 
 
Det kan synes som at ”Felles planprosjekt” helt klart har styrket ØS som nettverk. 
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1 Bakgrunn, formål og problemstillinger 
 

1.1 Om Østlandssamarbeidet 
 
Østlandssamarbeidet (heretter forkortet til ØS) er en nettverksorganisasjon etablert av de 
åtte fylkeskommunene på Østlandet: Østfold, Vestfold, Telemark, Akershus, Buskerud, 
Oslo, Oppland og Hedmark. 
 
Fylkeskommunene har to hovedmål for deltakelsen i samarbeidet (Årsrapport 2000): 
♦ Å påvirke Østlandets utvikling gjennom å opptre i fellesskap overfor 

beslutningsorganer som har betydning for utviklingen i landsdelen. 
♦ Å oppnå bedre og mer effektive løsninger av egne oppgaver gjennom arbeidsdeling, 

samt felles prosjekt- og utviklingsarbeider.  
 
Oppgavene det samarbeides om kan være av både politisk og administrativ karakter. ØS 
kan ikke opptre på vegne av de deltakende fylkeskommunene, men utføre oppgaver de er 
enige om å løse gjennom ØS. Det er opp til den enkelte fylkeskommune å beslutte 
hvorvidt de ønsker å delta i de ulike aktivitetene. 
 
Kontaktutvalget er øverste organ i ØS, og består av tre medlemmer fra hver av de åtte 
fylkeskommunene, fylkesordfører (byrådsleder i Oslo), en representant fra opposisjonen 
og fylkesrådmann (kommunaldirektør ved byrådleders avdeling i Oslo). Det er videre 
etablert et Arbeidsutvalg og et Rådmannsutvalg, samt administrative nettverksgrupper 
innen internasjonalt samarbeid, samferdsel, kultur, kompetanse, miljø og 
næringsutvikling. Et eget Prosjektforum har ledet arbeidet med ”Felles planprosjekt for 
samferdsel og infrastruktur”.  
 
Første spirene til ØS kom i stand som en følge av at NHO og LO i 1992 arrangerte en 
konferanse om samferdsel i Fredrikstad. ØS ble etablert i mars 1993. Det var liten 
aktivitet i de første årene, mye på grunn av liten sekretariatskapasitet i starten. Ulla 
Higdem var sekretær for samarbeidet i 1995-1998, før Inge Brørs tok over som leder for 
sekretariatet, som i dag (inntil september 2001) består av fire personer, hvorav en person 
er sekretær for «Felles planprosjekt».  
 
 

1.2 ”Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur” 
 
ØS har gjennom sine årsrapporter beskrevet bakgrunnen og historien til ”Felles 
planprosjekt for samferdsel og infrastruktur” (vi vil i det videre bruke enten hele 
prosjekttittelen eller bare «Felles planprosjekt»), og vi gir derfor ikke her en omfattende 
presentasjon av prosjektet. Prosjektet har utgjort omtrent 50% av aktivitetene i ØS i 
perioden 1998-2000. 
 
Kontaktutvalget i ØS vedtok i 1997 å sette i gang arbeidet med en regional analyse for 
Østlandet for å finne fram til fylkeskommunenes prioriteringer innen samferdsel og annen 
infrastrukturutvikling. Det var tidligere utformet en felles visjon for ØS (ØS 1997) som 
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dannet basis for videre arbeid. Det ble enighet om at den regionale analysen skulle være 
første fase i et ”Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur” for hele Østlandet. 
Kontaktutvalgets vedtak 18/97 var formulert slik: 
 

”Kontaktutvalget vurderer å iverksette et felles planprosjekt mellom 
fylkeskommunene på Østlandet på området samferdsel og infrastruktur, for å finne 
fram til våre prioriteringer. Kontaktutvalget ønsker at Østlandssamarbeidet skal 
ligge foran neste hovedrevisjon innen samferdselsplanleggingen, slik at regionale 
prioriteringer kan bli ivaretatt i statens planlegging og prioriteringer.” 

 
Knut Halvorsen fra NIBR laget en forstudie om hvordan dette prosjektet kunne kobles til 
Interreg II –prosjektet (Halvorsen 1997). Dette ble senere utviklet til en søknad, og i juni 
1998 ble «Felles planprosjekt» godkjent som en del av et større Interreg II c prosjekt for 
Østersjøen, med navnet ”Metropolitan Areas”, med Berlin Brandenburg, Stockholm og 
Vilnius som samarbeidspartnerne.  
 
I 1998 ble et eget prosjektforum etablert for å utvikle «Felles planprosjekt». 
Prosjektforum skulle bestå av en representant fra planavdelingene i hvert fylke, leder og 
nestleder i faggruppene for samferdsel, næring og miljø innen ØS, samt en representant 
fra MD som observatør. 
 
Gjennom plansamarbeidet både i Interreg-sammenheng og gjennom eget analysearbeid, 
fikk Østlandssamarbeidet kjennskap til det europeiske planverktøyet ESDP (European 
Spatial Development Perspective, hvorav ett av elementene er flerkjernestrukturer) som 
viste seg å bli et viktig begrep i utviklingen av Østlandssamarbeidets felles strategier. 
 
I 1998 ble det kjent at framdriften av Nasjonal transportplan (NTP) måtte forseres med ett 
år, for å kunne komme med en samlet plan for de fire samferdselssektorene. Dette ble en 
”gulrot” for Østlandssamarbeidet, som vedtok at «Felles planprosjekt» måtte konsentreres 
om bidrag til NTP, jfr. kontaktutvalgets vedtak i august 1998. Det førte dermed også til at 
det ble et større tidspress i første fase av arbeidet enn det som var tenkt.  
 
På grunn av arbeidet med NTP ble det nødvendig å samle seg rundt det som gikk på 
samferdsel. Dermed ble den regionale analysen utsatt til 1999, og «Felles planprosjekt» 
ble konsentrert om bidrag til NTP som skulle legges fram året etter. Spørsmålet ble hva 
dette bidraget skulle være. I følge mange informanter var det Mads Sandmann som 
lanserte ”pakkebegrepet”. Dermed oppstod Østlandspakka, og denne ble fremmet som 
Østlandssamarbeidet sitt bidrag til NTP (ØS 1999b). Det er fortrinnsvis 
samferdselsgruppa innen Østlandssamarbeidet som har arbeidet med denne pakka, i nær 
kontakt med rådmannsutvalget, arbeidsutvalget og kontaktutvalget (Årsrapport 1999).  
 
Den regionale analysen var ferdig i 1999 (ØS 1999a). I denne inngår SWOT – analyser 
(strength, weaknesses, opportunities, threaths) fra de åtte fylkeskommunene, samt to 
scenarier som beskriver Østlandets framtid (Selstad 1999). Det ene et trendscenarie som 
viderefører dagens utviklingstrekk, det andre et alternativscenarie hvor en beskriver 
framtidig utvikling preget av et trendbrudd. Den regionale analysen innebar en bred 
evaluering både politisk og administrativt for de åtte fylkeskommunene. Det konkrete 
arbeidet med SWOT- analysen ble gjennomført ved at saksbehandlere rundt om i 
fylkeskommunene leverte materialet mens ØS-sekretariatet redigerte dette. 
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I slutten av desember 1999 ble det opprettet 3 ad-hoc-grupper som skulle arbeide med å 
definere oppgaver basert på den regionale analysen, som grunnlag for et felles 
handlingsprogram. Gruppene leverte et utkast til handlingsprogram i august 2000. 
Endelig programutkast foreligger og er ute til behandling i fylkeskommunene i 2001 (ØS 
2001). 
 
De tre hovedaktivitetene i «Felles planprosjekt» har dermed vært: 
• Regional analyse og scenarier (inkludert SWOT-analyse og bruk av ideer hentet fra 

det europeiske planperspektivet ESDP) 
• Østlandspakka, innspill til NTP 2002-2011 
• Felles handlingsprogram 
 
 

1.3 Evalueringens formål og funksjon 
 
Oppdraget er å evaluere ”Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur”. Formålet 
med evalueringen er i henhold til oppdragsgivers mandat: 
• å få vurdert konkrete resultater i forhold til Kontaktutvalgets og 

Miljøverndepartementets målformuleringer 
• oppnådde og forventede effekter av samarbeidet innen Østlandssamarbeidet med 

fokus på interne prosesser, politiske og administrative og forholdet til sentrale 
myndigheter og andre aktører 

• utbytte av deltakelse i forhold til Interreg-prosjektet ”Metropolitan Areas”  
• generelle erfaringer som kan overføres til lignende prosjekter.  
 
Når det gjelder hvilken funksjon evalueringen skal ha har vi oppfattet det slik at den 
særlig skal dekke to behov: 
- å gi en tilbakemelding til Miljøverndepartementet som har gått inn med penger i 

prosjektet 
- gi tilbakemelding til Østlandssamarbeidets ulike fora, som ledd i læring og videre 

utvikling 
 
 

1.4 Avgrensninger og problemstillinger 
 
Vi har i samråd med oppdragsgiver avgrenset temaene for vurdering til å gjelde det 
konkrete prosjektsamarbeidet ”Felles planprosjekt for samferdsel og infrastruktur”, slik at 
evalueringen ikke skal omfatte ØS generelt, selv om også dette vil bli berørt. Dette 
innebærer at også kulepunkt to i mandatet først og fremst skal dreie seg om 
prosjektsamarbeidet. Samtidig har prosjektsamarbeidet vært en såpass vesentlig del av 
ØS’ totale virksomhet i perioden 1998-2001, slik at det ikke er mulig å sette et skarpt 
skille mellom prosjektsamarbeidet og det mer generelle arbeidet innen ØS.  
 
Resultatene i prosjektet skal vurderes i forhold til Kontaktutvalgets og MD’s mål. Når 
MD står såpass sentralt i denne sammenheng, er det fordi departementet var aktivt med i 
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utarbeidelsen og finansiering av forprosjektet, samt at MD også har koordinert statlig 
medvirkning og finansiering i hovedprosjektet1.  
 
Kontaktutvalgets mål for «Felles planprosjekt» ble vedtatt i august 1998: 
1. ”Kontaktutvalget mener at resultatene fra den regionale analysen bør utnyttes som et 

felles plangrunnlag og videreutvikles gjennom felles arbeid, hvor første mål er så 
langt som mulig å fremme felles synspunkter overfor statlige myndigheter i 
forbindelse med arbeidet med nasjonal transportplan (2002-2011). 

2. Videre bør det gjennom deltakelsen i Interreg-prosjektet Metropolitan Areas søkes 
videreutviklet felles synspunkter og holdninger til et rasjonelt utbyggingsmønster, 
som bidrar til utvikling av robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner, og herunder et 
konkurransedyktig næringsliv, basert på en bærekraftig utvikling.” 

 
MD’s overordnede mål for å delta i ”Felles planprosjekt”, slik de anga det i tilsagnsbrevet 
når bevilgningen til forprosjektet ble gitt, er at ØS skal utvikle et system for planlegging 
og gjennomføring på tvers av fylkesgrensene og for flere fylker under ett, der de åtte 
fylkene skal; 
• Utvikle forståelse seg i mellom av mål og strategier for den regionale utviklingen i 

ulike deler av Østlandet 
• Skape en felles plattform for dialog og forhandlinger med staten om løsninger og bruk 

av statlige virkemidler 
• Koordinere oppfølging og videre planlegging innad i hvert fylke. 
 
Det er sammenfall mellom Kontaktutvalgets og MD’s målformuleringer når det gjelder 1) 
å utvikle et felles plangrunnlag (felles forståelse) samt 2) å fremme felles synspunkter 
overfor statlige myndigheter i forbindelse med arbeidet med NTP (skape felles plattform 
for dialog og forhandlinger med staten).  
 
MD’s målformuleringer går noe videre enn Kontaktutvalgets opprinnelige mål til også å 
omfatte å koordinere oppfølging og videre planlegging innad i hvert fylke. 
Kontaktutvalget har senere gjort vedtak som peker i samme retning, ved at de i august 
1999 anbefalte at den regionale analysen bør utnyttes som felles plangrunnlag for 
fylkeskommunene på Østlandet (og av sentrale myndigheter). Videre, i februar 2001, ba 
Kontaktutvalget fylkeskommunene om å sørge for administrativ og politisk forankring 
internt av det anbefalte forslaget til felles regionalt handlingsprogram. Disse vedtakene 
viser at ØS ved Kontaktutvalget ønsker å påvirke og legge føringer for planleggingen i 
det enkelte fylket. Dette skiller seg imidlertid noe fra MD’s målformulering om å 
”koordinere oppfølging og videre planlegging innad i hvert fylke”. Det blir kanskje et 
spørsmål om hva som legges i ”koordinering” – hvor sterkt eventuelt ØS skal engasjere 
seg inn mot den enkelte fylkeskommunes egne planleggingsprosesser. 
 
MD har også med en formulering om at Østlandssamarbeidet ”skal utvikle et system for 
planlegging og gjennomføring på tvers av fylkesgrensene og for flere fylker under ett”. 
Generelt kan det synes som at MD’s målformuleringer er mer ambisiøse enn 
Kontaktutvalgets mål. 
 
                                                 
1 Prosjektet har hatt en økonomisk ramme på 6 mill. kroner. Ulike departementer har gitt tilsagn på 1,2 mill. 
kroner til prosjektet, derav 0,76 fra Miljøverndepartementet, 3 mill. kroner er finansiert via Interreg IIc 
(nasjonale midler gjennom Kommunal- og Regionaldepartementet) og resten,  1,8 mill. kroner, er finansiert 
av fylkeskommunene. 
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Som vi vil gjøre rede for i neste kapittel har vi i hovedsak basert oss på intervjuer som 
datagrunnlag. Vi har vektlagt hva aktørene selv mener om prosjektet de deltar i og de 
resultater som er oppnådd. Dokumentene i ”Felles planprosjekt”, som ”Østlandspakka” 
og ”Handlingsprogrammet”, er på sett og vis bevisene på i hvilken grad og på hvilke 
områder og måter partene har utviklet felles mål, strategier og planer. Det kan være mulig 
å gjennomføre mer og mindre dyptgående analyser av denne type dokumenter. Dette 
gjelder både det faglige, administrative og det politiske innholdet, samt den form de har. 
Vi har, innenfor evalueringens rammer, avgrenset oss fra å gjøre dyptgående analyser av 
dokumentene. Vi har prioritert å få aktørenes vurdering av for eksempel i hvilken grad de 
mener å ha fått gjennomslag for sine felles synspunkter, uten å gå dette mer 
innholdsmessig nærmere etter i sømmene slik det framkommer i tekstene, for eksempel i 
NTP. 
 
Problemstillinger 
På grunnlag av mandatet og de avgrensninger vi har foretatt, er det følgene spørsmål og 
problemstillinger som ligger til grunn for evalueringsarbeidet: 
• I hvilken grad oppfatter aktørene selv at de har oppnådd felles forståelse av mål og 

strategier for den regionale utviklingen på Østlandet? Hvor langt strekker enigheten 
seg? I hvilken grad er det mulig å si at det er utviklet et felles plangrunnlag? 

• I hvilken grad har fylkeskommunene gjennom samarbeidet i ØS greid å fremme felles 
synspunkter overfor staten i forbindelse med NTP? Hvordan mener aktørene dette 
kommer til uttrykk i nasjonale plandokumenter? 

• Hvordan er erfaringene med samarbeidet innen ØS og i forhold til ”Felles 
planprosjekt” spesielt og hvordan er forholdet mellom de åtte fylkeskommunene og 
aktørene som er involvert? Hvordan er forholdet mellom politikk og administrasjon i 
dette samarbeidet og forholdet mellom ØS-arbeid og arbeidet i den enkelte 
fylkeskommune? 
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2 Teoretisk tilnærming og metode 
 
Det er mulig å hente forskjellig teori som kan bidra til både å strukturere 
evalueringsarbeidet og å kaste lys over analysen av datamaterialet. I et evalueringsarbeid 
kan det gjerne være slik at det er et stykke ut i evalueringsprosessen man ser hvilke 
teoristoff som kan gjøre nytte for seg. I dette tilfelle har vi hatt nytte av å hente teoristoff 
knyttet til nettverksorganisasjoner og samarbeid i planprosesser. Dette vil vi behandle i 
neste kapittel. Vi har videre gjort visse valg når det gjelder evalueringsperspektiver og 
modeller, som vi vil redgjøre for her. 
 
 

2.1 Evalueringsperspektiver 
 
Dette er en evaluering som består av vurderinger både av resultater og prosesser, det vil si 
både en resultat- og prosessevaluering. Utgangspunktet for en resultatevaluering er de 
mål som er satt for prosjektet og hvor resultatene vurderes i forhold til disse. I hvilken 
grad prosjektet kan sies å ha vært vellykket er et spørsmål om i hvilken grad målene er 
nådd. Samtidig kan et prosjekt også medføre ikke-intenderte resultater og effekter, som 
både kan være positive og negative. Det er også nødvendig å spørre seg i hvilken grad det 
er prosjektet som har ført til resultatene (effekten) eller om det er andre forhold i 
organisasjonen, utenforliggende forhold etc. som har ført til resultatene.  
 
I vurdering av prosjektets resultater er det nødvendig å ha visse kriterier å vurdere i 
forhold til. Slike kriterier kan ofte avledes gjennom en operasjonalisering av målene.  
 
Mål og resultater 
I forhold til de mål som er satt for ”Felles planprosjekt”, som i kortversjon er å utvikle og 
fremme felles synspunkter, mener vi det er det naturlig å fokusere på hva deltakende 
aktører selv mener om hvilke resultater de mener er oppnådd. Når vi forsøker å 
operasjonalisere målene, ser vi at det er i stor grad et spørsmål om hva aktørene selv 
mener de har oppnådd som må være bestemmende for hvordan resultatene skal vurderes. 
”Utvikle forståelse seg i mellom av mål og strategier for den regionale utvikling...” 
skriver MD blant annet i sine mål. Det er kun aktørene selv som kan si i hvilken grad de 
har lykkes med ”å utvikle forståelse seg i mellom”. Det blir da samtidig viktig å stille seg 
kritisk til hvem aktørene er; hvem skal bli enige?  
 
Vi kan i tillegg danne oss et bilde av forholdene gjennom observasjoner. I tillegg vil 
dokumenter og beslutninger være viktige i forhold til å vurdere resultatoppnåelse. 
 
Et prosjekts mål kan være av en slik karakter at de til dels kan måles kvantitativt, men de 
kan også være slik at en måling i kvantiativ forstand ikke er mulig, men at det mer er 
snakk om kvalitative vurderinger og forhandlinger om ulike tolkninger av resultatene. De 
målene vi står overfor her inviterer til en kvalitativ vurdering, samtidig som en vurdering 
av de resultater som foreligger i form av dokumenter også har en viss kvantitativ side ved 
seg. 
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Vi baserer dermed våre resultatvurderinger på tre informasjonskilder: 
- hva aktørene selv mener de har oppnådd av resultater (intervjuer) 
- hva ulike dokumenter forteller om resultater 
- hva vi selv har dannet oss inntrykk av gjennom observasjoner i møter og konferanser 
 
Mandatet vi har fått for evalueringen innebærer også at vi ikke ser på effekter av 
prosjektet, i betydningen av hva resultatene faktisk fører til når det gjelder utviklingen av 
Østlandsregionen. Et slik perspektiv er for det første mye mer omfattende og er også 
avhengig av å gjøre vurderinger lengre fram i tid. Spørsmålet i en slik evaluering ville 
være å vurdere hva som faktisk blir realisert av de felles planer som de åtte 
fylkeskommunene utvikler gjennom Østlandssamarbeidet – altså hva plansamarbeidet 
fører til på lengre sikt. 
 
Prosessevaluering 
For å forstå hvorfor et prosjekt utvikler seg som det gjør, og hvorfor resultatene blir som 
de blir, er det også viktig å belyse selve prosessen – en prosessevaluering. Et hovedpoeng 
i en prosessevaluering er å studere en prosess underveis (eller i ettertid), og sentrale 
spørsmål er hvilke prosesser som er gjennomført, hvordan arbeidet er organisert, hvem 
som deltar osv. På denne måten kan premissene for hva som skjer, eventuelt ikke skjer, 
klarlegges. Et viktig spørsmål i denne forbindelse er hvilke føringer og barrierer som 
ligger i prosessen fram mot måloppnåelse (Baklien 1995). 
 
Prosessevalueringer kan knyttes til det som kan betegnes som en brukerorientert 
prosessevaluering (Almås 1990, referert til Patton 1982). I begrepet brukerorientert ligger 
det at prosessevalueringen skal rette seg mot dem som er ”brukerne” i prosjektet, d.v.s. at 
evalueringen har brukerne som viktigste målgruppe. Innenfor en prosessmodell er det 
viktig å skaffe seg innsikt i de verdier og interesser som ligger til grunn for folks 
handlinger, og forstå hva slags mening personene legger i det de gjør. Situasjon og 
kontekst blir viktige rammer for forskningen (Almås 1990).  
 
Det kan problematiseres hvem som er ”brukere” i ”Felles planprosjekt”, om det er 
aktørene som har deltatt, om det er øvrige politikere og administrativt og faglig personell i 
den enkelte fylkeskommune som skal ta imot resultatene av prosjektet og omsette det i 
eget planarbeid og beslutninger, eller om det er befolkningen som til syvende og sist skal 
se effektene av plansamarbeidet. Vi har i denne sammenheng avgrenset oss til å betrakte 
de involverte aktørene selv som ”brukere”. Disse skal, i samarbeid med kollegaer i den 
enkelte fylkeskommune, selv sørge for at resultatene fra plansamarbeidet bringes videre, 
og disse har dermed interesser i å få kunnskap om erfaringer som er gjort i 
prosjektsamarbeidet.  
 
Internt perspektiv 
På bakgrunn av det vi har beskrevet i punktene foran er det riktig å si at vi i dette 
evalueringsarbeidet har valgt et ”internt perspektiv”. Det vil si at vi har forsøkt å forstå 
arbeidet i prosjektet ut fra aktørene selv og lagt vekt på å få innsikt i deres 
”virkelighetsoppfatninger”. Et eksternt perspektiv ville vært å legge vekt på hvordan 
prosjektet ser ut fra omverdenen side. I et slik perspektiv ville det være av større interesse 
å se på resultater og effekter – ”omverdenen” vil gjerne være mer opptatt av ”hva det er 
som egentlig kommer ut av alt dette” og kanskje også vurdere det ut fra andre kriterier 
enn aktørene selv. Med et internt perspektiv ønsker vi at de involverte aktørene skal få økt 
sin innsikt i det de holder på med. Samtidig er det viktig å huske at de involverte aktørene 
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selvsagt har interesser i å få fram suksessene i det de driver med. Det er all grunn til å 
anta at de sentrale personene fra de åtte fylkeskommunene i utgangspunktet vil ha sterke 
interesser i å vise omverdenen at de lykkes med samarbeidet. Det kan føre til at vi som 
evaluator ikke får samme innblikk i det som er (den eventuelle) baksiden av medaljen, 
som vi får innblikk i solskinnshistoriene.  
 
 

2.2 Evalueringsmodell 
 
Det er i hovedsak to forhold/dimensjoner det er viktig å studere når man evaluerer et 
prosjekt eller tiltak; strukturer og aktører (Baklien 2000). Strukturbetingelser kan i følge 
Baklien handle om rammebetingelser som økonomi/ressurser, arbeidsdeling, 
autoritetsfordeling og kommunikasjonsstruktur. Funksjonene i et nettverk (de prosesser 
som finner sted), kan også være en viktig dimensjon å studere (Røiseland 1995). Aktører 
kan være både enkeltpersoner, organisasjoner eller interessegrupperinger som er 
involvert. Aktørbetingelsene kan handle om holdninger, kunnskaper og interesser 
(Baklien 2000). Disse henger sammen med de strukturelle forholdene, da strukturelle 
forutsetninger kan utløse ulike sider hos aktørene. I hvilken grad ligger strukturene til 
rette for at aktørene kan få utfoldet seg til det beste i forhold til prosjektets mål? 
Aktørene, i form av de personer som er involvert, kan være svært sentrale i utforming og 
utvikling av nettverkssamarbeid. Når nettverk skal studeres er det gode grunner for å 
innhente empiri på individnivå (Røiseland 1995). 
 
Et grunnleggende spørsmål i evaluering er hva som bidrar til å fremme resultater i et 
prosjekt – føringene, og hva som hemmer det – barrierene (Baklien 1995). Føringer er 
faktorer, som, både direkte og indirekte, har pushet tiltak i retning måloppnåelse. Med 
barrierer menes faktorer som har bremset i forhold til å nå målene i et prosjekt. 
 
 

2.3 Datainnsamling 
 
Datainnsamlingen er i hovedsak basert på intervjuer og samtaler, og vi har til sammen 
intervjuet 27 personer. Alle har tilknytning til Østlandssamarbeidet, enten at de sitter i 
ulike fora som Kontaktutvalg, Arbeidsutvalg, Rådmannsutvalg eller Prosjektforum, i 
sekretariatet, eller som eksterne samarbeidspartnere på statlig nivå eller i fagmiljøer. 
Blant informantene er det representanter fra alle de åtte fylkeskommunene, både 
administrativt og politisk. Intervjuene/samtalene er i hovedsak gjennomført pr. telefon. 
Noen er gjennomført i forbindelse med at vi har deltatt som observatører på møter og 
konferanser. Vi hadde i utgangspunktet ment å treffe flere av informantene ansikt til 
ansikt, men det viste seg at dette var vanskelig å få innpasset, tidsmessig i forhold til dem 
vi skulle intervjue og også ressursmessig i forhold til evalueringens ramme. 
 
Vi har vært to forskere som har gjennomført intervjuene, og vi baserte oss i hovedsak på 
en felles intervjuguide, samtidig som vi ga informantene anledning til å kommentere og ta 
opp andre spørsmål. De fleste intervjuene ble gjennomført innenfor en tidsramme på en til 
en og en halv time. 
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I tillegg har vi hatt tilgang til dokumenter i prosjektet og for Østlandssamarbeidet 
generelt, referater, møteinnkallinger, årsrapporter, utredninger osv. Vi har lest 
dokumentene og brukt dem som supplerende data i forhold til intervjuene, men som nevnt 
ikke foretatt mer inngående tekstanalyser. 
 
Vi har også deltatt som observatører på noen møter og på en større konferanse, samt at vi 
har hatt mer løpende kontakt med sekretariatet underveis. 
 
 

2.4 Frivillig nettverksamarbeid- og samordning 
 
Hva slags organisasjon er Østlandssamarbeidet, og hva kjennetegner denne type 
organisasjon? Partene kaller selv Østlandssamarbeidet for et frivillig nettverkssamarbeid 
(Årsrapport 2000).  
 
Et samarbeid mellom fylkeskommuner kan i første omgang betraktes som en form for 
interkommunalt samarbeid. Begrepet interkommunalt samarbeid benyttes nokså romslig 
om alle de situasjoner der to eller flere kommuner gjør noe i fellesskap (Sanda 2000). Når 
en skal skille mellom ulike typer interkommunalt samarbeid er det en viktig dimensjon 
hvor forpliktende samarbeidet er. En annen dimensjon er hvorvidt samarbeidet dreier seg 
om kommunenes interne drifts- og utviklingsoppgaver (”innenrikspolitikken”) eller om 
felles interesser i forhold til omverdenen (”utenrikspolitikken”), hvor omverdenen for 
eksempel kan være næringslivet eller staten (Sanda 2000). Sanda deler interkommunalt 
samarbeid inn i fem forskjellige typer: 1) kontakt i enkeltsaker, 2) uformelle nettverk, 3) 
interkommunalt samarbeid om enkeltsaker, 4) helhetlig kommunalt samarbeid om 
kjerneområder og 5) regionalt samarbeid – samarbeid i forhold til ytre interesser. 
Begrepet ”region” er her knyttet til nivået mellom kommune og fylke, slik Fossåskaret 
hevder er norsk tradisjon innen planlegging, politikk og samfunnsvitenskap (Fossåskaret 
1996 s. 82, referert i Sanda 2000).  
 
Sanda (2000) sier at i debatter i Europeisk sammenheng er en region noe ”stort”, og at når 
vi for eksempel snakker om Østlandsregionen er dette en ”region” innen Europadebatt-
terminologien. I norsk sammenheng vil vi kanskje like gjerne kalle denne ”regionen” for 
en landsdel. Østlandssamarbeidet er dermed et landsdelssamarbeid, eller regionsamarbeid, 
avhengig av hvilke tradisjon vi står innenfor og hvordan ”region” defineres.  
 
Østlandssamarbeidet er organisert som et nettverk. Det bærer også preg av å konsentrere 
seg om ”utenrikspolitikken” – felles interesser i forhold til omverdenen. For 
Østlandssamarbeidet er omverdenen både kommunene, staten, næringsliv, andre regioner 
i Norge og regioner i Europa.  
 
Et nettverk særpreges blant annet ved at det utgjør en forholdsvis løs form, der både 
formalisering og styring er lite fremtredende trekk (Nylehn 1997). Et nettverk er hva 
Nylehn (1997) kaller en mekanisme for koordinering mellom organisasjoner; et nettverk 
innebærer koordinering ved direkte samarbeid mellom organisasjoner på basis av 
gjensidig nytte og tillit mellom deltakerne. Deltakerne i nettverket er i prinsippet 
likeverdige, selv om det kan dannes ubalanser. Slike ubalanser kan true et nettverk ved at 
det åpner for at noen kan komme i en overordnet posisjon (Nylehn 1997).  
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Nettverk er ikke et entydig begrep. Et nettverk kan for eksempel bestå av enkeltindivider 
og/eller av organisasjoner, og det kan bestå innenfor en organisasjon eller mellom 
organisasjoner. Skillet er ikke enkelt fordi organisasjonene forholder seg til hverandre via 
enkeltpersoner, og det kan dermed oppstå personlige nettverk innenfor rammene av et 
nettverk mellom organisasjoner. Et annet skille, sier Nylehn (1997), går mellom spontane 
og formaliserte nettverk. De formaliserte nettverkene er ofte strategiske allianser rettet 
mot å vinne markedsandeler (relatert til næringslivet), og vil bestå av komplementære 
virksomheter som ser nytten av å forene krefter. Det som kjennetegner et spontant 
nettverk er at: 
• deltakerne er med fordi de ser seg tjent med det 
• forholdet dem imellom preges av gjensidighet 
• de utvikler vedvarende relasjoner til hverandre 
• samarbeidet er lite formalisert og bygger på kontrakter og rettigheter 
• nettverket har intet sentrum og blir slik sett ikke styrt av noen bestemt 
• samarbeidet bygger på tillit mellom deltakerne 
• gjensidigheten innebærer gjerne en form for komplementaritet 
• nettverket styrkes eller svekkes avhengig av bruken 
 
Østlandssamarbeidet er et type nettverk som kanskje kan plasseres et sted imellom det 
spontane og det formaliserte. Det er ikke et ”uformelt nettverk” slik Sanda (2000) 
definerer det; ”som uformelle arenaer der fagpersonell fra flere kommuner kan utveksle 
synspunkter og erfaringer”. Nettverket som Østlandssamarbeidet utgjør er i større grad 
formalisert blant annet ved at det har et fast sekretariat og et hierarkisk oppbygd 
styringsapparat, og det består også av både politiske og administrative aktører som i 
tillegg til å utveksle synspunkter og erfaringer også fatter vedtak. Vedtakene er imidlertid 
ikke bindende for den enkelte part i nettverket, men de er å oppfatte som anbefalinger til 
politisk behandling i de åtte fylkeskommunene. 
 
Det er mange trekk ved det spontante nettverket (Nylehn 1997)  som også passer for ØS, 
blant annet at nettverket styrkes eller svekkes av bruken og at deltakerne er med fordi de 
ser seg tjent med det. Det er imidlertid heller ikke sagt i teorien at enkelte særtrekk ved 
det spontane nettverket ikke samtidig også kan være særtrekk ved det formaliserte. Det 
formaliserte nettverket kan, som vist over, ofte være strategiske allianser rettet mot å 
vinne markedsandeler. ØS kan klart oppfattes og betegnes som en ”strategisk allianse” 
hvor partene i nettverket mener de står sterkere i forhold til omverdenen når de står 
sammen. I vedtatte og uttrykte mål er det et mål for ØS ”å vinne markedsandeler” – d.v.s. 
å vinne budsjettandeler, å stå sterkere i forhold til staten og andre regioner med hensyn til 
investeringer innen transportsektoren, og generelt bidra til å utvikle Østlandet som en 
konkurransedyktig region. 
 
 

2.5 Hvorfor samarbeider organisasjoner og hva skjer når de 
samarbeider? 

 
Det kan være forskjellige grunner til at organisasjoner samarbeider. Med referanse til 
Oliver (1990) lister Jacobsen og Thorsvik (1997) opp de fem vanligste årsakene til 
nettverksdannelser: nødvendighet (pålegg fra eksterne parter eller at man selv ser 
nødvendigheten av det), asymmetrisk avhengighet (organisasjoner ønsker å unngå 
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usikkerhet og etablerer nettverkssamarbeid med dem man er avhengig av å samarbeide 
med), felles interesser (organisasjonene ser at de kan tjene på et samarbeid), intern 
effektivitet (organisasjoner kan øke sin kostnadseffektivitet gjennom samarbeid) og 
legitimitet (omgivelsene forventer at organisasjonene ”bør” samarbeide, eller man ser det 
som bra og nyttig uten at det nødvendigvis kan påvises at det gir et bedre resultat). 
 
De er et kjent fenomen at samarbeid gjør noe med de partene som inngår i samarbeidet. 
Nylehn (1997) sier at samarbeidet gjør noe både med partenes interne forhold og med 
deres relative posisjon. Han mener det er særlig tre mekanismer som går igjen. For det 
første har samarbeidet sin egen dynamikk, gjennom samspillet skapes det tillit og 
gjensidig forståelse, og partene kan ”gro litt i hop”. De blir mer eller mindre integrerte, og 
dermed også avhengig av hverandre. For det andre må organisasjonene ha en viss slakk 
for å delta. De må kunne avgi ressurser for å samarbeide, noe som ofte kan vise seg 
vanskelig blant annet i forhold til interkommunalt samarbeid (Nylehn 1992). For det 
tredje må det skje en intern tilpasning på grunn av den nye situasjonen. Samarbeid 
eksternt bidrar til og forutsetter at organisasjonen blir mer bevisst sin egen måte å fungere 
på. 
 
 

2.6 Samarbeid og samordning i planprosesser 
 
I rapporten ”Den vanskelige samordningen. Om regionale myndigheter i kommunale 
plan- og byggesaker” drøfter forfatterne blant annet begrepene samarbeid og samordning 
(Holsen m.fl. 1998). Uten å gå dypt inn i dette temaet her, vil vi ta med distinksjonen 
mellom samordning og samarbeid. Samordning (eller koordinering) kan forstås som mer 
formalisert enn samarbeid, og samordning kan være en trussel mot en parts autonomi 
(Knudsen 1993, referert i Holsen m.fl. 1998).  
 
Knudsen skiller også mellom betingelser for samarbeid, samarbeidsevne og selve 
samarbeidet. Når det gjelder samordning skiller han mellom samordning uten ordre fra 
overordnet myndighet (utvekslingsperspektivet) og samordning etter ordre fra overordnet 
myndighet (mandatperspektivet). Skillet er ikke helt entydig da formell maktposisjon 
(overordnet myndighet) sjelden er tilstrekkelig for å tvinge fram et samarbeid mellom 
parter. At partene har en opplevelse av gjensidig behov og avhengighet synes altså å være 
en betingelse for å få til samordning – samordningen må oppleves som nyttig (Knudsen 
1993, referet i Holsen m.fl. 1998). Dette er en parallell til det vi har skrevet over om 
nettverkssamarbeid, hvor partene går inn i (spontane) nettverk fordi de ser seg tjent med 
det. Mulighetene for å få til samordning vil derfor være avhengig av om man tror man får 
mer igjen for å samordne seg med andre enn det det koster. Og selv om parter oppfatter 
det som nyttig og riktig og samarbeide, kan det likevel mangle på samarbeidsevne, som 
blant annet kan ha sammenheng med manglende ressurser eller at man ikke ønsker å 
”samordne bort” sine egne interesser. En annen viktig forutsetning for samarbeidsevnen 
er at partene har det Knudsen (1993) kaller ideologisk og kvalitetsmessig kompabilitet, 
det vil si at de har respekt for hverandres ståsted og kompetanse, at de deler syn på hva 
som er ”riktig” eller i det minste respekterer den andre partens syn.  
 
Holsen m.fl. (1998) viser videre til Eckhoff (1984) og sier at det i hovedsak er to typer 
virkemidler som kan benyttes for å få til samordning: overordnet styring og/eller 
tverrgående kommunikasjon. Det er blitt påpekt at kanalene for horisontal 
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kommunikasjon er dårligere utbygd enn vertikale. Utover å peke på at ”samordning bør 
finne sted” er det ikke mye en kan gjøre for i praksis å få til samordning mellom regionale 
planmyndigheter (Holsen m.fl. 1998). Et interessant funn som er gjort i studien til Holsen 
m.fl. (1998), er at det kan være enighet om problemområdene, men ulike 
problembeskrivelser blant de institusjoner som skal samarbeide i planprosesser. I deres 
studie gjelder det forholdet mellom kommuner og regionale myndigheter, hvor da også 
fylkeskommunene inngår. De sier at bedrede vilkår for dialog er det viktigste tiltaket man 
kan sette inn i forhold til å forbedre de regionale myndighetenes deltakelse i kommunale 
plan- og byggesaksprosesser.  
 
 

2.7 Gode forutsetninger for samarbeid i ØS? 
 
I forhold til Østlandssamarbeidet står begrepene samarbeid og samordning sentralt. De 
åtte fylkeskommunene er i utgangspunktet likestilte parter, på samme forvaltningsnivå, 
som skal foreta en (horisontal) samordning av sine interesser og planer og også påvirke en 
vertikal samordning, med statlige etater og med kommunale myndigheter. I forhold til 
teorien referert i kapitlet over, bør de åtte fylkeskommunene ha gode betingelser for 
samarbeid dersom de ser at de har felles interesser i å samarbeide, og at nytten er større 
enn kostnaden. Selv om disse betingelsene skulle være til stede vil samarbeidet likevel 
være avhengig av partenes evne til å samarbeide. Samarbeidsevnen kan igjen være et 
spørsmål om i hvilken grad de har ressurser (nødvendig slakk i egen organisasjon) til å 
samarbeide. Det kan også være et spørsmål om de ser på hverandre som ”ideologisk og 
kvalitetsmessig kompatible”. Ettersom alle partene er samme type organisasjon (Oslo 
skiller seg ut ved at de også er kommune), burde mulighetene for slik kompatibilitet være 
tilstede. Den samordning de åtte partene bedriver er en samordning uten ordre fra 
overordnet myndighet (utvekslingsperspektivet), selv om det ligger klare forventninger til 
partene blant annet gjennom Miljøverndepartementets bevilgninger og målformuleringer.  
 
I lys av studien til Holsen m.fl. (1998) er gode vilkår for dialog det viktigste 
virkemiddelet for å bedre regionale myndigheters deltakelse i kommunale plan- og 
byggesaksprosesser. Fylkeskommunene er blant disse regionale myndighetene. Selv om 
samarbeid mellom fylkeskommuner er noe annet enn samarbeid mellom en 
fylkeskommune og kommuner, er det prinsipielle spørsmålet her viktig. Dette gjelder i 
hvilken grad det legges til rette for å utvikle dialogen mellom parter som skal samarbeide 
i en planprosess. Dette spørsmålet vil dermed også gjelde for Østlandssamarbeidet og 
”Felles planprosjekt”; hvordan har de i dette prosjektet greid å utvikle dialogen og skape 
samarbeid og samordning? 
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3 Felles prosjektet’s gjennomføring og resultater  
 

3.1 Viktige hendelser og beslutninger 
 
1997 Kontaktutvalget vedtok å iverksette arbeidet med en regional analyse for 

Østlandet. Analysen skulle være første fase i et ”Felles planprosjekt”. 
 
Kontaktutvalget ga samtykke til at det kunne utarbeides et forprosjekt for om 
mulig å knytte «Felles planprosjekt» til et prosjekt innen Interreg II c for 
Østersjøen. Forprosjektet ble utviklet til en søknad. 

1998 «Felles planprosjekt» ble i juni godkjent av beslutningskomiteen for Interreg IIc 
Østersjøen som en del av et større Interreg-prosjekt med betegnelsen 
”Metropolitan Areas”.  
Kontaktutvalget etablerte en egen prosjektorganisasjon – Prosjektforum – for å 
utvikle «Felles planprosjekt». Kontaktuvalget konkretiserte også målene for 
”Felles planprosjekt” (se side 9). Fra å være et infrastrukturprosjekt ble fokuset 
utvidet til å gjelde regional utvikling i bred forstand (Årsrapport 2000). 
 
Prosjektforum organiserte analysearbeidet. En SWOT-analyse ble utarbeidet av de 
åtte fylkeskommunene i fellesskap og i samarbeid med sekretariatet i ØS. Det 
europeiske planperspektivet ESDP ble brukt som fundament for analysen. Det ble 
utviklet to scenarier for utviklingen av Østlandet fram mot 2015 (Selstad 1999). 
Kontaktutvalget vedtok at resultatene fra den regionale analysen skulle utnyttes 
som felles plangrunnlag og som grunnlag for å fremme felles synspunkter til NTP. 
 
Arbeidsplan og tempoplan for ”Felles planprosjekt” ble justert for å holde tritt 
med utarbeidelsen av NTP 2002-2011. Hovedfokus for den regionale analysen ble 
i første omgang lagt på samferdsel. 
 
Kontaktutvalget vedtok å lage en samferdselspakke – Østlandspakka. Pakka er 
utarbeidet av samferdselsgruppa i nær kontakt med andre ØS-fora. 

1999 KU’s juni-møtet i Fredrikstad, enighet om mål og strategier som grunnlag for 
Østlandspakka og føringer for videre arbeid. 
 
Kontaktutvalget presiserte at NTP må ta utgangspunkt i regionalpolitiske 
målsettinger. I vedtaket sies det bl.a.: ”Østlandspakka må ta sitt utgangspunkt i 
hovedprinsippene om en balansert utvikling på Østlandet, med byer i en 
flerkjernestruktur og utbygging av viktige transportkorridorer. Dette vil fungere 
som en avlastning for Osloregionen.” 
 
Kontaktutvalget vedtok bl.a. at virkelighetsbeskrivelse og hovedutfordringer i 
rapporten (Regional analyse og scenarier) bør utnyttes som felles plangrunnlag for 
fylkeskommunene på Østlandet. Prosjektforum ble bedt om å arbeide videre for å 
utvikle et handlingsprogram. 

2000 Arbeid med forankring av den regionale analysen i fylkeskommunene. 
Forankringsseminar for administrativt personell, og tilsvarende seminar for 
politikere, d.v.s. medlemmer i hovedutvalg innen regional utvikling. Stor 
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konferanse i Drammen med mål å drøfte om utfordringene for regionen kunne 
omsettes til handlingsprogram på ulike nivåer. 
 
Politisk behandling av den regionale analysen i fylkeskommunene.  
 
Videre arbeid med Østlandspakka, spesielt konkretisering av utbyggingstakt innen 
jernbane, rekkefølge mellom utbyggingstiltak, alternative finansieringsløsninger 
og organisering av regional samferdselsadministrasjon. Tre arbeidsgrupper med 
også eksterne samarbeidspartnere (i tillegg til folk fra fylkeskommunene) utredet 
disse spørsmålene. 
 
Sluttbehandling i Kontaktutvalget i oktober 2000, hvor hovedpunktene i vedtaket 
var at de anbefaler en forsert samferdselsutbygging på Østlandet, basert på 
strategiene i Østlandspakka og den regionale analysen. 
 
Regjeringen la fram Nasjonal Transportplan 2002-11 i september. Forslag til 
bevilgninger innen samferdselssektoren er betydelig mindre enn hva som er 
foreslått i Østlandspakka, samtidig er Østlandets andel av totale investeringer noe 
høyere enn tidligere perioder (Årsmelding 2000). 
 
ØS anmoder om møte med samferdselskomiteen på Stortinget, som avslås under 
henvisning til fylkeskommunenes separate møter. Fylkeskommunene har i sine 
møter vist til hovedinnholdet i Østlandspakka. 
 
Arbeid med handlingsprogrammet. I et fellesmøte mellom Prosjektforum og ad 
hoc-gruppene (mai 2000) mente forsamlingen ”at en inter-fylkeskommunal 
fylkesdelplan (IFDP) ville være et hensiktsmessig verktøy for å realisere et 
regionalt handlingsprogram” (referat fra møtet). Dette ble senere frarådet av 
Rådmannsutvalget. 

2001 Handlingsprogrammet foreligger som et høringsutkast. Kontaktutvalget anbefaler 
forslaget, og det sendes på høring til fylkeskommunene. 

 
 

3.2 Oversikt over resultater i form av dokumenter 
 
1998 Notatet fra NIBR med forslag til organisering av prosjekt og mulig kobling til 

Interreg IIc-Østersjøen (Halvorsen 1998) 
1999 Regional analyse og scenarier for Østlandet (ØS 1999a) samt Østlandspakka (ØS 

1999b) 
2000 Utkast til handlingsprogram 
2001 Felles handlingsprogram foreligger (ØS 2001) 
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3.3 Organiseringen av arbeidet 
 
Innen evalueringslitteraturen skilles det mellom ulike faser i et prosjekt eller program, fra 
beslutning (mål og planer), innsats (de virkemidler og ressurser som settes inn), prosesser 
(produksjon og organisasjon) og til slutt resultater og effekter. I et evalueringsarbeid kan 
man vektlegge ulike faser og gjøre analyser av de forskjellige stadiene (Vabo 2000). En 
innsatsanalyse ser på forholdet mellom de mål som er satt og de virkemidler som settes 
inn for å nå målene. I vår sammenheng blir det et spørsmål hvordan ØS iverksatte 
arbeidet med ”Felles planprosjekt” og hvilke virkemidler og ressurser som ble satt inn.  
 
Sommeren 1998 ble det opprettet et engasjement som sekretær for ”Felles planprosjekt” 
og en egen sekretær tiltrådte i juli 1998. Som tidligere nevnt ble arbeidet med å utvikle 
prosjektet lagt til et eget Prosjektforum. Forumet har fulgt arbeidet hele tiden, og gitt 
innspill til Kontaktutvalget. Et eget arbeidsutvalg under Prosjektforum har hatt jevnlige 
møter for å koordinere arbeidet. Deltakelsen i Prosjektforum har variert, og det blir sagt 
fra enkelte informanter at fylkeskommunene har i varierende grad fulgt opp arbeidet og at 
det i alle fall i perioder har vært laber aktivitet fra enkelte. Regionaldirektørene skulle 
også kunne delta etter eget ønske og behov, men de har i følge informanter ikke vært 
særlig synlige.  
 
Vi har ikke gjort noen dyptgående studie av selve arbeidet til Prosjektforum. Ved å lese 
referater fra Prosjektforum og Prosjektforums arbeidsutvalg, går det fram at forumet har 
hatt et omfattende arbeid med mange tema. Det har vært gjennomført en rekke møter, 
enten alene eller i samarbeid med andre ØS-fora, som nettverksgrupper, ad hoc grupper 
og spesielle møter med regionaldirektørene. I flere møter har det vært eksterne rådgivere 
til stede. Gjennom intervjuer har vi fanget opp at det er litt varierende synspunkter når det 
gjelder hvordan arbeidet i Prosjektforum har vært. Enkelte synspunkter som kommer fram 
er at det har vært mye byråkrati og mange dokumenter, med lange diskusjoner om 
bisetninger som kan virke trettende, og at Prosjektforum kanskje har blitt litt pasifisert 
etterhvert, mens det var mer spenstige diskusjoner i forprosjektfasen. Ut fra egne 
observasjoner, men også fra intervjuer, har vi fått inntrykk av at arbeidsstilen til de ulike 
foraene likevel har vært vurdert positivt, i den forstand at aktørene opplever at de er med i 
prosessen hele tiden og blitt involvert. Det er naturlig at det kan være ulike oppfatninger 
blant aktørene om arbeidet for eksempel er for ”byråkratisk” eller ei, alt etter hva man 
selv foretrekker. 
 
Et annet spørsmål er i hvilken grad Prosjektforum har arbeidet med de sakene de skulle 
og fått et klart avgrenset mandat å arbeide med. Her sier en av informantene at arbeidet i 
Prosjektforum har vært blandet sammen med arbeidet med det årlige 
handlingsprogrammet til ØS (aktivitetsprogrammet), som i følge denne informanten er 
vedtatt uavhengig av prosjektet. Flere informanter peker på at det er vanskelig å skille 
arbeidet i prosjektet med andre saker i ØS. Slik vi har tolket arbeidet i ”Felles 
planprosjekt” er handlingsprogrammet en del av prosjektet, mens arbeidet med 
programmet har vært organisert gjennom tre ad hoc-grupper (for å få en bredere 
kompetanse), nettverksgruppene og Prosjektforum i samarbeid. Dette er åpenbart en 
ganske kompleks organisasjon, som krever mye samordning og informasjonsutveksling 
mellom ulike grupper og fora. 
 
Det har ellers vært lagt opp til en bred prosess der så mange som mulig skulle bli 
involvert. 
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Flere informanter sier at det har vært svært positivt med seminarer og konferanser, hvor 
flere fra den enkelte fylkeskommune har kunnet delta. Det har i prosjektperioden vært 
arrangert flere seminarer med ulike tema. Et hovedformål med disse har nettopp vært å få 
forankret arbeidet inn i den enkelte fylkeskommune og å skape tillit mellom aktørene. Det 
fortelles at seminarene har fungert som dugnader med blant annet gruppeprosesser hvor 
også politikerne har deltatt, og at dette har vært viktig forankringsarbeid.  
 
 

3.4 Høringsrunder og fylkeskommunenes uttalelser 
 
Det har vært høringer og behandlinger i fylkeskommunene i forbindelse med de viktigste 
ØS-dokumentene. Dette gjelder: 
- Regional analyse 
- Østlandspakka og uttalelser til NTP 
- Handlingsprogrammet 
 
Resultatene fra fylkeskommunenes behandlinger av den regionale analysen viser at de 
åtte fylkeskommunene i hovedtrekk har sluttet seg til den regionale analysen. I Årsrapport 
2000 gis det en omtale av fylkeskommunenes uttalelser. Vi har også lest 
fylkeskommunenes vedtak i saken, og kan bekrefte at årsrapporten gir et riktig bilde av 
resultatene. Denne forteller at de fleste fylkene uttalte eksplisitt at de sluttet seg til 
hovedtrekkene i analysen og at de støttet strategien om en flerkjernestruktur. Enkelte 
uttalte også at de ville legge analysen til grunn for eget arbeid med rullering av 
fylkesplan. Et flertall av fylkeskommunene gir eksplisitt tilslutning til forslaget om en 
mer balansert utvikling på Østlandet, gjennom å utvikle vekstkraftige byområder utenom 
hovedstadsområdet - en flerkjernet bystruktur. 
 
Det er også informanter som forteller at man nå kan se av enkelte fylkesplaner at 
fylkeskommunene faktisk bygger på flerkjernestrukturen i sine egne plandokumenter. 
 
Når det gjelder høringen i forbindelse med NTP vedtok Kontaktutvalget en uttalelse på 9 
punkter med en tilråding til fylkeskommunene om å innarbeide disse momentene i sine 
egne uttalelser. De enkelte fylkeskommuner behandlet videre høringsutkastet til NTP. 
Sekretariatet i ØS har lagd et sammendrag av disse høringsuttalelsene (ØS NTP 2002-
2011-sammendrag av fylkestingenes høringsuttalelser). Dette viser at fire av åtte 
fylkeskommuner har tatt med de 9 punktene, ytterligere tre fylker sier at de støtter eller 
slutter seg til hovedelementene i Østlandspakka mens ett fylke uttaler seg i samsvar med 
de 9 punktene fra Kontaktutvalget, men med litt andre ord og vektlegging. Dette viser at 
de åtte fylkene i sine høringsuttalelser til NTP står samlet om den felles uttalelsen fra 
ØS/Kontaktutvalget, i tillegg til egne uttalelser som går mer spesifikt på egne interesser. 
 
Når det gjelder forslag til Felles handlingsprogram er dette ute til behandling i 
fylkeskommunene nå.   
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3.5 Aktørenes vurderinger av resultater 
 
Et av hovedspørsmålene vi stilte informantene var i hvilken grad de mener at ØS har 
greid å fremme felles synspunkter i forbindelse med NTP og i hvilken grad de mener at 
ØS har fått gjennomslag for synspunktene sine, om synspunktene har kommet til uttrykk i 
de nasjonale plandokumentene. 
 
Felles forståelse – ikke nødvendigvis enige om alt 
Informantene sier at de har utviklet mål og strategier i fellesskap og de har greid å 
fokusere på hovedproblemstillinger. Enkelte sier at det har vært svært viktig å få fokus på 
banebasert transport og kollektive løsninger. Informantene sier at de i stor grad eller i 
meget stor grad har lykkes med å få fram felles synspunkter og fremmet disse, selv om de 
ikke dermed er enig på alle punkter. Det pekes på fra flere at det har vært en god prosess, 
og at man, kanskje overraskende, har kommet fram til stor grad av enighet, på tross av 
forskjellige utgangspunkt. Enkelte sier også at det var en tung og stor oppgave man hadde 
satt seg til å løse. Det fremheves som nyttig for alle parter at Oslo’s transportproblemer 
og utfordringer er blitt bedre kjent og akseptert hos alle, og at det er gjensidig respekt og 
forståelse for hverandres utfordringer mellom de sentrale strøkene og distriktene. Enkelte 
påpeker at ”pakken” ble stor og kostbar, og adskillig dyrere enn det staten har lagt opp til 
gjennom NTP. En av informantene sier at det var nødvendig å gjøre det såpass stort for at 
man skulle kunne komme til enighet. Det blir sett på som viktig å ha fått fram hva som er 
de faktiske behovene i regionen. Det pekes samtidig på at fylkeskommunene selv skal gå 
inn med egenfinansiering og bompengeordninger for å kunne realisere planene. Enkelte 
informanter sier at det er behov for klarere prioriteringer etterhvert.  
 
Flere informanter peker på at det var en lykke for ØS at NTP kom – det var NTP som 
bidro til at det ble fart og driv i planarbeidet. Som en informant uttrykker det:  
 

”Med NTP hadde de regionale aktørene adgang til en stor tung planprosess med 
masse penger. SWOT’ene og scenariene går langt inn i evigheten, men her fikk 
man anledning til mer kortsiktig gevinst.” 

 
Har ØS greid å fremme felles synspunkter? 
Blant informantene i Kontaktutvalget er det full enighet om at man har lykkes med å 
fremme felles synspunkter i forbindelse med NTP. Da intervjuene av informanter fra KU 
ble gjennomført var NTP ennå ikke behandlet i Stortinget. Flere informanter sa at de ville 
avvente behandlinger før de kunne si noe klart om hvilken gjennomslagskraft ØS hadde 
hatt. Når det gjelder synspunkter på det som er lagt fram uttrykker flere informanter at de 
ikke er fornøyde med i hvilken grad ØS har fått gjennomslag. Flere sier at de mener at ØS 
har satt spor etter seg i den nasjonale planen når det gjelder overordnede prioriteringer, 
”profilen” og tenkningen som ligger til grunn, men at det er langt fram når det gjelder 
omfanget. Informantene påpeker at de har satt seg inn i NTP- plandokumentene i 
varierende grad. Enkelte viser til at spesielle banestrekninger eller for eksempel tunneller 
er kommet med, mens andre uttrykker skuffelse over at deres infrastrukturprosjekter ikke 
er prioritert. Det kan synes som at hvorvidt man er fornøyd med hvordan ØS sine 
synspunkter har fått gjennomslagskraft også er et spørsmål om i hvilken grad ens egen 
fylkeskommunes prosjekter har kommet med i NTP.  
 
Enkelte peker på at man ikke vet hvordan det kunne ha blitt dersom ØS ikke hadde 
gjennomført dette planarbeidet. Det er heller ikke mulig å skille mellom hva som er 
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effekten av ØS sitt felles arbeid, og hva som er effekten av den enkelte fylkeskommunes 
møte(lobby)virksomhet med sentrale myndigheter og politikere. Samtidig som mange 
uttrykker seg avventende til ØS sin gjennomslagskraft, og også peker på vanskeligheter 
med å ”måle” denne, er det også en utbredt oppfatning av at ØS sitt arbeid vil ha 
langsiktige effekter og at det allerede har hatt betydning i forhold til overordnede 
perspektiver og prioriteringer slik det også kommer til uttrykk gjennom statlige planer. 
 
Kontakten med staten 
ØS skriver i sin årsmelding 1999 at det i arbeidet med samferdselspakka har vært god 
kontakt og flere møter med de statlige samferdselsetatene, samt representanter for bl.a. 
NHO, LO og Transportbrukernes Fellesorganisasjon. I følge opplysninger fra sekretariatet 
ble det også holdt god kontakt med Veidirektoratet som koordinerte arbeidet med NTP, 
og ØS fikk presentere seg og sine synspunkter i forholdet til samferdselssektoren. 
Kontaktutvalget har også hatt flere møter med samferdselsministeren.  
 
I forbindelse med arbeidet med å fremme synspunktene fra ØS ble det i 2000 bedt om et 
møte med Stortingets samferdselskomite. Dette ble avslått. Samferdselskomiteen 
gjennomført møter med den enkelte fylkeskommune, og det sies fra informantene at de 
felles synspunktene vedtatt i ØS ble fremmet fra den enkelte fylkeskommune i 
forbindelse med disse møtene. 
 
Det er ulike oppfatninger blant informantene når det gjelder i hvilken grad ØS har lykkes 
i sitt arbeid med å skape kontakt med staten og regionale statlige myndigheter. Enkelte 
sier at dette ikke er håndtert på en god nok måte, og at det kanskje har vært feil strategi å 
basere seg på den tradisjonelle lobbymåten å jobbe på. For å få til alternativ 
utviklingsstrategi må alle ville det, og det krever at også regional stat må trekkes mer inn, 
noe som, i følge enkelte informanter, ikke har skjedd. Det pekes på at mange 
sektormyndigheter ikke forstår at det er behov for samspill mellom regionale og statlige 
myndigheter og at dette ikke er noen enkel oppgave. En informanter sier at han/hun hadde 
forventet at ØS skulle vært mer offensive i forhold til sentral stat. Når de ikke er det, 
mener denne informanten at dette kan ha sammenheng med at fylkeskommunene 
tradisjonelt er oppdratt til å være lydige iverksettere av sentral politikk, og ikke framstå 
som offensive og selvstendige aktører. 
 
Erfaringer med Interreg-prosjektet ”Metropolitan Areas” 
Felles planprosjekt ble i 1998, som tidligere nevnt, godkjent som del av Inetrreg-
prosjektet. Målet med deltakelsen i Interreg-prosjektet har vært å få til erfaringsutveksling 
med deltakere fra andre land og utveksle modeller og metoder som kan være anvendelig i 
eget arbeid, samt å styrket prosjektets økonomi. 
 
Mange av informantene utrykker usikkerhet og svarer ”vet ikke” eller ”det kjenner jeg lite 
til” på spørsmål om fylkeskommunens utbytte av deltakelse i Interreg-prosjektet. Noen 
sier at de selv kjenner lite til prosjektet, men at det er andre i deres organisasjon som har 
arbeidet mer med det, og at de som står nærmest prosjektsamarbeidet ser ut til å ha stort 
utbytte av det. De av informantene som uttrykker en mening om spørsmålet deler seg i 
forskjellige syn. Fra enkelte sies det at det er lite å hente, at det har vært mye pengebruk 
og kanskje lite utbytte utover at folk har truffet hverandre og lært å samarbeide. Enkelte 
sier at det ikke har særlig overføringsverdi til mer hjemlige trakter. For eksempel hevdes 
det at det er vanskelig å sammenligne våre regioner med europeiske, tett befolkede 
regioner. I europeisk sammenheng er Oslo en ganske liten by.  
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Andre sier at prosjektsamarbeidet har gitt impulser og at de har hatt nytte av de nye 
begrepene de har lært fra dette prosjektsamarbeidet. Begreper som flerkjernestruktur, 
avlastningsstrategi og stedsutvikling nevnes i denne sammenhengen. Dette har vært 
begreper som har gjort det mulig, på tvers av by/land eller sentrum og distrikt, å samle 
seg om felles interesser og strategier. Det pekes på at fokuset på region og regionutvikling 
har vært nyttig å ta med seg. Fra informanter som representerer eksterne fagmiljøer sies 
det at det kunne virke som at ESPD-metodikken og begrepene som benyttes med 
flerkjernestruktur, avlastningsstrategi og polysentrisk utvikling var en kjærkommen 
planfilosofi – et retorisk samlingspunkt - for aktørene i ØS. ”De hadde et sug etter 
planfilosofi. Departementet har ikke servet dem med det” sier denne informanten, som 
også mener at ØS-arenaen fyller et tomrom og at representanter fra fylkeskommunene har 
et stort behov for å lage slike fellesarenaer.  
 
En informant peker på at det har vært lærerikt for politikerne å delta i samarbeidet og at 
det var viktig at prosjektet ga muligheter for penger, noe som igjen ga ØS mulighet for å 
lage en egen utredning på jernbane parallelt med NSB og Jernbaneverket.2 
 
Det understrekes fra enkelte at det kanskje er tidlig å vurdere nytteverdien av 
prosjektsamarbeidet i Interreg-prosjektet. Generelt gir de som uttaler seg om erfaringene 
med samarbeidet et klart uttrykk for at de er positive til det. Enkelte sier at de kunne 
kanskje vært flinkere til å utnytte prosjektet mer internt. 
 
 

                                                 
2 Hadde det ikke vært et Interreg-prosjekt ville sansynligvis en del av midlene fra departementene heller 
ikke bli gitt til ØS. 
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4 Aktørene og deres samhandling 
 
Dette kapitlet vil omhandle aktørenes rolle, engasjement og interesser og hvordan de 
opplever samarbeidet i ØS og i «Felles planprosjekt» .  
 
 

4.1 Hvorfor deltar fylkeskommunene i samarbeidet? 
 
Enkelte informanter sier de er ganske nye i samarbeidet og ikke kjenner forhistorien i 
detalj, men de kan likevel gjøre rede for egen fylkeskommunes mål og begrunnelser for 
samarbeidet slik det er blitt fortalt. Andre informanter har fulgt samarbeidet fra starten og 
kjenner hele prosessen godt, inkludert egen fylkeskommunes engasjement og rolle. 
 
Det har vært bred politisk og administrativ enighet om fylkeskommunenes deltakelse i 
ØS, når det gjelder spørsmålet om man skulle delta eller ei. En informant nevner at det i 
deres fylkeskommune har vært en partigruppe som har stilt spørsmål ved om 
fylkeskommunen bør delta. Informantene sier at det har vært naturlig og selvfølgelig å 
delta, og det har virket unaturlig å skulle stå utenfor samarbeidet. Mange gir uttrykk for at 
deres fylkeskommune har hatt generelle interesser i å delta i fellesskapet, mens andre 
også peker på mer spesifikke mål man ønsket å oppnå.  
 
Enkelte informanter peker på at de har hatt klare mål og intensjoner med å gå inn i 
samarbeidet. Eksempler som nevnes er å få løftet lokale problemstillinger ”opp på et 
annet nivå”, se sine egne utfordringer i et større regionalt perspektiv, skape en 
samordningsarena og utveksle politiske synspunkter og å få til samarbeid om 
regionalpolitikk og samferdsel. Enkelte sier at de stod overfor konkrete 
samferdselsutfordringer som måtte løses i fellesskap med andre. Det pekes også på 
muligheten av å kunne stå sterkere i ”kampen om sentrale midler” og som sterkere aktør i 
forhold til statlige etater generelt og mer aktiv påvirker i samferdselspolitikken. Videre 
sies det at det i mange sammenhenger er behov for å se på Østlandet som en region, da 
det er en naturlig region både geografisk og befolkningsmessig og fordi det i stor grad er 
et felles arbeidsmarked innenfor regionen. 
 
Partene har kunnet definere egen rolle 
Enkelte informanter sier at deres fylkeskommune har engasjert seg på de områder man 
har sett at det kan være noe å hente, mens man har vært mer passiv på andre felt, og at 
dette har vært akseptert av de andre partene i samarbeidet. Det kan synes som at det har 
vært en generell aksept for at fylkeskommunene har gått inn med noe ulike prioriteringer 
og ambisjonsnivå i samarbeidet. 
 
”Kost-nytte” vurderinger i forhold til samarbeidet 
Det som har skapt diskusjon, mer i enkelte fylker enn i andre, er hva ØS skulle være og 
om den enkelte fylkeskommunes rolle. I enkelte fylkeskommuner har det vært en 
diskusjon om hvorvidt ØS kunne utvikle seg til å bli et realpolitisk organ som kunne 
komme til å ta makt fra den enkelte fylkeskommune. Det har også vært drøftinger mer 
generelt omkring mulige fordeler og ulemper ved samarbeidet, hvor oppfatningene 
hovedsaklig har vært at det er større fordeler ved å være innenfor fellesskapet enn å stå 
utenfor, selv om en rolle utenfor kunne være mer ”selvstendig”. Det har også vært 
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diskusjoner om hvor høyt ØS skulle prioriteriteres, både når det gjelder økonomi og i 
forhold til andre samarbeidsrelasjoner, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
 

4.2 Fylkeskommunenes deltakelse og engasjement  
 
Som nevnt over forteller informanter at deres fylkeskommune har engasjert seg der man 
har vært interessert, og vært mer passiv på andre områder. Vi stilte spørsmål om i hvilken 
grad fylkeskommunene deltar like aktivt, og om det er eventuelle forskjeller mellom deres 
deltakelse. 
 
Alle informanter fra Kontaktutvalget gir uttrykk for at deltakelsen fra fylkeskommunene 
har vært gjennomgående bra og at det ikke er store forskjeller mellom fylkene når det 
gjelder grad av deltakelse og engasjement. ”Alle holder trøkket oppe og stiller med de 
mest sentrale folka” forteller en av informantene. Enkelte informanter sier det fungerer 
veldig bra, at det er ingen klare forskjeller i deltakelsen, at alle er på likefot, og at det er 
forbausende stor oppslutning blant alle hele tiden selv om det går litt opp og ned. 
Svingningene i engasjement og deltakelse er til dels personavhengig, og kan variere i 
forhold til hvilke rolle man innehar (lederskap, AU etc.), og det er til dels også avhengig 
av fylkesstrukturelle utfordringer og av hvilke tema som er oppe til diskusjon. Noen få 
sier de selv har vært for lite aktive og at de ønsker å øke sitt engasjement.  
 
Som forklaring på hvorfor deltakelsen har vært såpass jevn sies det at samferdselspakka 
var viktig for alle og at ingen har turt å stå utenfor. Enkelte påpeker også at det ble 
jevnere aktivitet blant fylkene spesielt etter at Rådmannsutvalget ble etablert. En 
informant sier at det er heller ikke noe i strukturen i Østlandssamarbeidet som tilsier at 
fylkene skal ha ulik deltakelse. 
 
Varierende deltakelse i ulike fora 
Deltakelsen i faggruppene og Prosjektforum har vært mer varierende, og enkelte 
informanter utenfor Kontaktutvalget sier det er forskjeller mellom fylkeskommunene når 
det gjelder hvordan de engasjerer seg. Det kan synes som at engasjementet og deltakelsen 
varierer i forhold til ulike fora. I Kontaktutvalget er det stabil deltakelse og stor grad av 
jevn deltakelse fra alle åtte, mens det er noe mer ujevnt i Prosjektforum og de ulike 
faggruppene. Det fortelles at noen av medlemmene i Prosjektforum uteble, i hvert fall i 
perioder. En informant sier også at Rådmannsutvalget fungerer varierende avhengig av 
hvilke personer som deltar og som engasjerer seg. Når det gjelder deltakelse i 
faggruppene kommer det til uttrykk litt ulike holdninger. En informant (fra 
Kontaktutvalget) sier at deres fylkeskommune deltar også i faggrupper som ikke er veldig 
viktige for dem men at de mener det er riktig å delta. En annen informant sier at deres 
fylkeskommune prioriterer samferdsel og internasjonalt samarbeid høyest. 
 
Flere sier at alle har samme mulighet i ØS og at det er opp til fylkene sjøl hva de vil ha ut 
av samarbeidet. Man må selv være aktiv for å få noe ut av det. 
 
Når det gjelder deltakelse i foraene pekes det på fra en av informantene at dette også er et 
spørsmål om hvordan den enkelte fylkeskommune er organisert. For eksempel på 
samferdselssektoren er det ulik organisering i de åtte fylkene, noe som fører til at de har 
ulike forutsetninger og faglige interesser av deltakelsen. 
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Sentrum-distrikt 
I intervjuene ba vi om kommentarer på eventuelle forskjeller mellom sentrums- og 
periferi/distrikts-fylker i forbindelse med spørsmålet om deltakelse. Flere sier at det ikke 
har vært forskjeller å spore når det gjelder deltakelse og engasjement, og at dette ikke har 
vært noen konflikt, men at sentrum/periferi-dimensjonen har kunnet prege temperaturen i 
debatten. En informant sier at alle oppfatter seg som en region og at det er mindre viktig 
hvor man kommer fra. En annen sier at de som representerer ”periferien” ikke har mindre 
gjennomslagskraft enn de andre, kanskje tvert imot.  Det er også påpekt at det heller ikke 
ser ut til at politiske skillelinjer spiller særlig rolle i KU. Fra en informant sies det at det er 
sterkere vilje til å ta opp konflikter i RU enn KU, og at man i RU oppfatter seg noe mer 
fri og har et høyere engasjement i debatten. 
 
Har alle lik innflytelse? 
En del informanter sier at den mest merkbare forskjellen mellom fylkene går mellom Oslo 
og de andre fylkene. Det er oppfatninger om at Oslo er i en særstilling, de er store og 
mektige uansett, og de kan derfor også sette ned foten i saker de ikke er interessert i å 
diskutere. Havnesaken gis som eksempel på dette. En informant sier at det har vært stor 
forståelse for å måtte løse Oslos problemer først og at for eksempel Vestfold ikke kan få 
løst sin jernbanepolitikk før Oslo har fått løst sin. 
 
Flere informanter peker på at ØS, som et konsensusorgan, krever bred enighet og at man 
ikke får til mer enn det det blir enighet om. En av informantene sier at dette innebærer at 
man også hele tiden skal dra med fylkeskommuner som er reaktive, og at ØS er litt plaget 
av at de enkelte fylkeskommunene legger for stor vekt på egen suverenitet. 
 
Det ligger utenfor denne evalueringens rammer å kunne gå dypere inn i hvilken rolle og 
påvirkningskraft den enkelte fylkeskommune har hatt i forhold til beslutninger som er 
fattet. Vårt hovedinntrykk er at det er en oppfatning blant aktørene av at ingen 
fylkeskommune har dominert over de andre, og at det kan variere fra sak til sak hvem 
som eventuelt har spesiell innflytelse i forhold til utfallet av en sak. Et annet spørsmål er 
hvilken rolle de forskjellige enkeltpersoner har i ulike fora. Her gir informanter konkrete 
eksempler på at enkeltpersoner har spilt en viktig rolle i forhold til beslutninger og 
framdrift, og i forhold til å få utviklet felles forståelse for arbeidet. 
 
 

4.3 Forankring av ØS-arbeidet i den enkelte fylkeskommune. 
 

”Forståelsen til å begynne med var at dette var et gjensidig informasjonsforum for 
fylkesordførerne” 

 
Hvor godt har arbeidet i ØS vært forankret i den enkelte fylkeskommune? Det er 
varierende synspunkter blant informantene i dette spørsmålet. Enkelte sier at forankringen 
er god nok, i den forstand at fylkestinget er kjent med ØS, forholder seg til sakene i ØS 
og har oppfatninger om arbeidet i ØS. Andre sier forankringen er god, men ikke god nok. 
” Spør du en vanlig tingmedlem hos oss sier de antageligvis ”hæ”?”, sier en av 
informantene. Noen sier de er usikre på om forankringen er god nok, mens enkelte sier at 
de kan bli bedre på dette i deres egen fylkeskommune. En informant sier at forståelsen har 
økt betraktelig etter hvert. ”Det har først og fremst vært en ordførergreie” sier en av 
informantene og legger til at ordførerne også har hatt et visst følge av 
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opposisjonspolitikere. Denne informanten viser til at situasjonen bedret seg veldig når 
sekretariatet ble styrket og at rådmennene også kom ”på banen”. Rådmennene satt først 
som relativt passive medlemmer i KU, men da Rådmannsutvalget ble etablert fikk de en 
mer aktiv posisjon med innstillingsrett i saker og ansvar for å følge opp vedtak. En annen 
informant sier det slik:  
 

” I starten var det mer saksbehandler-og sektorsjefsnivå som var med, men etter 
hvert som rådmennene kom inn og fikk en sentral rolle ble administrasjonen 
forankret på en helt annen måte. Dette var helt nødvendig.” 

 
Enkelte informanter, kanskje særlig blant opposisjonspolitikerne, mener forankringen i 
deres fylkeskommune er for dårlig. Mange av informantene peker på at det er særlig de 
som selv er involvert som har et sterkt engasjement i ØS, og at det generelt er vanskelig å 
involvere de andre. Det er en stor utfordring å skape eierskap hos de andre der kun et 
fåtall er direkte involvert. Det sees på som en styrke med hensyn til forankringen 
”hjemme” at opposisjonsledere også er representert i KU. 
 
Konferansene som ØS arrangerer gir flere fra fylkeskommunene anledning til å delta, 
både politikere og administrasjon, og det blir sagt fra informantene at dette er et godt 
tiltak som involverer flere enn dem som møter til vanlig. 
 
Flere informanter trekker fram arbeidet med samferdselspakka og NTP som eksempler på 
saker som har vært godt forankret, men også i den forbindelse er det enkelte informanter 
som mener at prinsippene og strategiene i samferdselspakka ikke helt har ”gått inn” hos 
politikere flest. En konkret diskusjon rundt stamveier og riksveier i forbindelse med 
samferdselspakka og NTP gis som eksempel på at forankringen blant politikere flest har 
vært for dårlig, hvor det har vært vedtatt noen prinsipper i ett ØS-møte som ikke blir 
godtatt eller forstått i enkelte fylkesting. Enkelte nevner det internasjonale arbeidet som 
eksempel på saker hvor det ikke er særlig forankring blant politikerne i deres 
fylkeskommune. 
 
Hva menes med forankring? 
Vi har ikke spurt om å få ”forankring” definert, men vi har bedt om å få svar på hvordan 
de behandler ØS-saker internt i den enkelte fylkeskommune. Det er noe variasjon mellom 
fylkeskommunene også her. Generelt gir informantene inntrykk av at de har såpass god 
kontakt med eget politisk- og administrativt apparat, at de opplever å handle ut fra et 
relativt klart mandat. 
 
Enkelte sier de har en årlig orientering om ØS, og ellers behandler de konkrete sakene 
som kommer opp, regionale analyser, samferdselspakka, handlingsprogrammet og 
årsrapporter. Det er eksempler på fylkeskommuner som arrangerer seminarer om ØS. En 
informant sier at i deres fylkeskommune er det blitt bedt om orientering om ØS, men at 
det ofte har blitt slik at når de kommer til dette punktet på dagsorden har møtet vart så 
lenge at de må slutte møtet. Det har ikke manglet vilje, men tid. Enkelte informanter sier 
de skal bedre rutinene blant annet med å ta opp referater fra ØS i referatsaker på 
fylkesutvalgsmøtene.  
 
Vi lar de to neste sitatene stå som eksempler på hvordan fylkeskommunene håndterer ØS-
sakene: 
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”Hos oss er det bra forankra i regionale tjenester og utvikling, men i de andre 
sektorene og politisk er det ikke så godt forankra. ØS har fått leve litt sitt eget liv. Når 
man har fått en sak utarbeidet har ikke fagseksjonene og politikerne vært inne i 
prosessen i tilstrekkelig grad.” 
 
”Vi har tatt spesielle saker in i de politiske organ, i tillegg til årsrapport og 
handlingsrapporter, slik at nå har forankringen økt i de politiske organ. Forankringen 
administrativt har utvikla seg til å bli relativt omfattende og godt forankra i alle 
sektorene i forhold til engasjementet vårt (lite i helse, men mye i de andre). Vi tar 
aktivt del i nettverksgrupper.” 

 
En informant sier at det er svært viktig at politikerne greier å ”selge inn” ØS-prosjektene 
til andre politikere og at fagfolkene involverer de andre kollegene – ellers kan det lett 
oppstå konflikter. 
 
Ifølge en informant har ØS prioritert å aktivisere og involvere fagpolitikere i 
fellessamlinger, hvor man har diskutert konkrete problemstillinger, noe som har blitt 
opplevd som svært positivt. 
 
 

4.4 Blir konfliktene møtt eller unngått? 
 
Informantene forteller at det i svært liten grad har vært konflikter i ØS-samarbeidet, i alle 
fall ikke av betydning. I ett tilfelle ble det en vanskelig situasjon da ett av fylkestingene 
ikke ville støtte et fellesvedtak i ØS, men også i denne saken ble det løst med et 
kompromiss.  
 
”Skulle det oppstå konflikter så tør vi å møte dem” sier en av informantene. Det gis et 
generelt bilde av samarbeidsklima og en åpenhet i forhold til hva det er mulig å få til i 
fellesskap, og hva man ikke får til. En av informantene sier at det ikke blir konflikter 
”fordi det ikke blir brakt noe særlig til torgs.... Det er sjelden det blir konflikter, for om 
det er noe vi er uenige i så blir man ikke med ”. En annen uttaler seg slik: 
 

”Jeg skulle likt at man hadde turt å gå litt sterkere inn i kontroversielle ting og 
vært flinkere på prioriteringer. Vi sprer oss kanskje noe vidt. Vi er ikke gode nok 
til å ta konflikter på realprioriteringer, det er en svakhet.” 

 
Informantene sier at i forbindelse med samferdselspakka var man i en ”vinnsituasjon” 
overfor andre landsdeler, og dette ble en drivkraft for å komme til enighet. I forbindelse 
med NTP var det eksempler på at enkelt-fylkeskommuner gjorde sine særvedtak i tillegg 
til å støtte fellesuttalelser. En annen informant sier at det ikke har vært konflikter fordi de 
har hatt god gjennomslag for sine saker. Det pekes også på at de sentrale politikere som er 
med i ØS-fora har et solid flertall bak seg i fylkestingene, og at de dermed har en god 
forankring og kan unngå konflikter. 
 
Om det ikke har vært vesentlige konflikter har det var noe politisk kontroversielle 
spørsmål og motsetningsforhold. En informant peker på at det var politisk motstand i 
arbeidet med NTP, som fulgte de politiske skillelinjene man også forventer å finne på 
Stortinget, mellom prioritering av kollektive- kontra individuelle transportløsninger. Fra 
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andre nevnes det internasjonale arbeidet. I en av fylkeskommunene fortelles det at 
politikere der spør hvorfor ØS (og deres fylkeskommune) skal engasjere seg 
internasjonalt, når de har store og uløste oppgaver hjemme. En informant sier at det er litt 
ulik interesse for ØS i partigruppene. Andre kontroversielle spørsmål har vært ”redselen 
for det fjerde forvaltningsnivå” og problematisering av avlastningsstrategien hvor enkelte 
har stilt spørsmål ved om det betyr sterkere konsentrasjon og om det vil gå på bekostning 
av distriktene. 
 
Evnen til å inngå kompromisser har vist seg som viktig i ØS. ”Når noen har murret har vi 
prøvd å lage kompromiss” sier en informant.  
 
 

4.5 Fellesprosesser i ØS og interne prosesser i fylkene 
 
Den enkelte fylkeskommune har sine formelle beslutningsprosseser og skal samtidig delta 
i det frivillige ØS-samarbeidet. Hvordan henger så de interne prosessene i den enkelte 
fylkeskommune sammen med ØS-prosessene, og omvendt? 
 
”Rimelig bra i forhold til hva man kunne forvente” sier en av informantene. Flere 
informanter sier at dette fungerer godt eller veldig bra. Enkelte sier at også dette kunne bli 
bedre og at det kan være et spørsmål om ØS har tatt opp i seg for mange prosesser. 
Enkelte informanter sier at det er viktig å parallellegge prosessene for å se sammenhenger 
og at det er avhengig av tett kontakt mellom ordfører og rådmann. 
 
”Vi har jo egentlig kun samferdselspakka som det har vært prosess på, resten har vært 
mer enkeltsaker. Forankringen fungerte greit her da” sier en informant. Også andre 
nevner NTP-saken som en bra prosess med god samkjøring. En sier det slik: 
 

”Jeg synes vi lykkes med det i forhold til NTP. Vi greide å få til en tidsmessig 
framdrift som harmonerte disse to prosessene. Det viser vel at når sakene blir så 
store at de blir prioriterte både i ØS og i fylkestinget, så kan vi koordinere 
samarbeidet.” 

 
En annen sier det slik: 
 

”Vi har arbeidet slik at de som har vært med i arbeidsgruppene har ført an i 
interne prosesser, Tordenskjolds soldater, de prosessene er veldig godt samkjørt.” 

 
En av informantene, fra opposisjonssida, sier at det ikke så veldig mye sammenheng 
mellom det som skjer internt og det som skjer i ØS.  
 
 

4.6 Samhandling mellom politikk og administrasjon 
 
Når det gjelder samarbeidsprosessene mellom politikk og administrasjon innad i 
fylkeskommunene, i forhold til ØS, sies det nesten samstemmig at dette fungerer veldig 
bra. ”Åpent og ryddig” er en av karakteristikkene som gis av samarbeidet. En av 
informantene sier det slik:  
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”I forhold til dette konkrete prosjektet har det vært en ganske bra dialog mellom 
administrasjon og politikk. Dette krever jo at man at man har felles plattform og felles 
forståelse av hva man ønsker å oppnå og hva det er mulig å oppnå........ krever bred 
dialog i hele prosessen” 

 
Enkelte peker på at det har variert litt og at det har skjedd en forbedring etterhvert. I 
forbindelse med møter i Kontaktutvalget er det gjennomgående nært samarbeid mellom 
politikere og rådmann fra de enkelte fylkeskommunene. Noen har formøter hjemme og 
andre drøfter saker mens de reiser til møtene. 
 
En av informantene (opposisjonspolitiker) sier at samarbeidet fungerer helt utmerket og at 
det er viktig at de har en administrasjon som er positiv til ØS. Når fylkesrådmannen er 
positiv blir resten av administrasjonen med også. I Kontaktutvalget sier denne 
informanten at de sitter der som tre likestilte medlemmer. Rådmannen er veldig lydhør for 
de politiske signalene når det kommer til en avgjørelse. ”Veldig viktig å ha med 
rådmennene da arbeidet skal forankres i egen administrasjon. Har du administrasjonen 
mot deg kan det gå veldig tregt” sier denne informanten. 
 
 

4.7 Hvordan fylkene organiserer sitt ØS-arbeid 
 
Dette kan variere mellom fylkeskommunene, og det kan variere i forhold til hvilke saker 
det gjelder, blant annet i forhold til om det er konfliktstoff eller ei. Noen informanter sier 
at det er samarbeid både i forkant og etterkant av at saker har vært oppe (skal opp) i ØS. 
Enkelte sier at det er mest samarbeid i forkant, andre i etterkant, men at man heller ikke 
drar uforberedt til KU-møter. ”Der det er mulig går vi en runde hjemme først” sier en av 
informantene. Andre forteller at de ikke har et strukturert forarbeid, men tar det mer som 
det kommer. En annen sier at de befatter seg med de store linjene og de er trukket opp.  
 
I en av fylkeskommunene fortelles det at de en gang i kvartalet samler alle som jobber i 
faggruppene og orienterer hverandre og tar opp til diskusjon forskjellige problemer som 
eventuelt kunne ha oppstått. Når saker kommer til rådmannsutvalget blir det innhentet 
synspunkt og uttalelser fra de berørte avdelingene. Selv om det kan være korte tidsfrister 
går det greit. 
 
En annen informant forteller at behandlingen ofte er to-trinn’s. Ofte blir en sak diskutert 
uformelt først i ØS, så er den innom i fylkene, så tilbake i ØS. Det kan dermed bli mange 
arenaer å forholde seg til. Når en ser bort fra arbeidet med ØP mener denne informanten 
at det i stor grad er erfaringsutveksling de driver med i ØS –  noe som hele tida er i 
bevegelse. Dette åpner for nye muligheter og det blir mye diskusjon og papirstrøm.  
 
Det er også noe ”underhånden” kontakt mellom enkelte fylkeskommuner der det er saker 
av spesiell interesse for enkelte. 
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5 Erfaringer med og forventninger til ØS 
 
I dette kapitlet vil vi belyse hva aktørene mener er styrker, svakheter, muligheter og 
begrensninger ved ØS generelt. Samtidig er det mange av synspunktene som også retter 
seg spesifikt mot ”Felles planprosjekt”. Vi vil også skrive kort om hvilke forventninger 
aktørene har når det gjelder videre arbeid i ØS. Til slutt ser vi på hvilke generelle 
erfaringer som er gjort i prosjektet som kan overføres til lignende prosjekter. 
 
 

5.1 Styrker, svakheter, muligheter og begrensninger 
 
Basert på intervjuene har vi sammenfattet det vi oppfatter som hovedpunktene i 
informantenes synspunkter når det gjelder styrker, svakheter, muligheter og 
begrensninger. Vi understreker at informasjonen som kommer fram i dette kapitlet er fullt 
og helt basert på aktørenes utsagn og vi har brukt deres ord og formuleringer i 
framstillingen. 
 
Generelt kommer det fram at aktørene opplever ØS som: 
 
• et fint forum for dialog og nettverk og at det er fint å ha en møteplass 
• et fruktbart samarbeid hvor de synes de har fått til en god del 
 
Styrker 
Generelle styrker ved ØS er i følge informantene (i stikkords form): 
• alle fylkene er med 
• stor region, nesten halvparten av Norges befolkning, gjør at ØS også har tyngde i 

argumentasjonen nasjonalt (når de greier å stå sammen) 
• håndterlig geografisk område 
• har greid å samle seg om felles interesser, står sammen, evner å se utover 

fylkesgrensene (oppleves også som nødvendig å samarbeide fordi befolkningens 
interesser går utover fylkesgrensene), greier å bli enige (når de blir litt presset, 
eksempel NTP), har utviklet felles forståelse når det gjelder utfordringer og hva man 
vil 

• gir fylkene muligheter til å delta i internasjonalt samarbeid, deler på byrden av å være 
liten i internasjonal sammenheng (en avlastning for hverandre når det gjelder å følge 
opp internasjonalt samarbeid da det er ganske ressurskrevende) 

• ser behovet for helhetlig regionale fellesløsninger, politisk forankring 
• fått økt innsikt og forståelse for andre fylkers utfordringer (geografi, befolkning, 

infrastruktur etc.) 
• entusiasme 
 
Styrker ved organiseringen av arbeidet: 
• greier å samarbeide, klarer å balansere konkurranse og samarbeid (”organisasjonen er 

klar over når vi konkurrerer og når vi samarbeider”), god tone mellom aktørene, god 
vilje til å forstå hva som er viktig for andre, KU er sammensatt slik at politikere og 
administrasjon må samarbeide 

• opptrer som kollegium, ikke som et partipolitisk organ, spart for det politiske spillet 
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• korte (geografiske) avstander, kan avholde møter på kort varsel, sentralt plassert i 
forhold til sentrale myndigheter 

• blir ikke fattet bindende vedtak, fylkeskommunene kan stå fritt, brukt mye tid for å få 
til felles strategier, vært viktig å markere at ikke alle må være med på alt for å få 
kompromisser 

• ved hjelp av god ledelse har vi kommet til enighet! 
 
Svakheter 
• store forskjeller mellom fylkene – ikke likeverdige nok, det er gjensidige problemer 

med å skjønne de andre fylkeskommunenes utfordringer 
• den styrken det er å være en stor enhet kan også være en svakhet fordi fylkene er 

forskjellige, har forskjellig spesifikke interesser (eksempel: næringsutvikling, IT-
satsingen på Fornebu, havnespørsmål).  

• et slik samarbeid er avhengig av konsensus, krever mye dialog for å få det til (”i 
enkelte sammenhenger kan kanskje et fylke føle seg som den tapende part om de ikke 
får gjennomslag for det de har prioritert”), ett eller to fylker kan sette seg på bakbeina 

• har ikke vært klare nok på hvilke områder det skal settes inn ressurser på, eksempel: 
næringsutvikling – hatt det på dagsorden, men uklart hva man vil (”næringsutvikling 
er litt vanskeligere fordi vi er i konkurranse med hverandre når det gjelder 
etableringer. Denne vinn-vinn-situasjonen begrenser hvilke saker vi kan gå inn i”) 

• at det kan bli pulverisert eller for omfangsrikt, slik at det blir vanskelig å realisere 
planene/vedtakene 

• er en svakheten at alt tar lang tid, ”ting tar enda lenger tid her enn ellers i det 
offentlige” 

• må passe på ikke å trekke inn ting som ikke har noe der å gjøre, som ikke er relevant 
for mange – kan bli en svakhet - må begrense de felles temaområdene 

• den fylkeskommunale økonomien er dårlig- det er lite ressurser å sette inn i 
samarbeidet. 

• endringer i møteplanene er særlig vanskelig for dem som ikke har arbeidsplass på 
fylkeshuset 

• ”har ikke opplevd noen svakheter, men ser at det er en fare dersom ett fylke ikke vil 
gå inn i samarbeidet - kan det være en trussel mot alle de andre” 

• ikke å ha sammenfallende helseregioner kan være en svakhet - ble diskutert i starten, 
har ulike interesser 

• forankring i egen fylkeskommunal politikk er vanskelig, noe som blir lagt på noen få. 
(har det samme i helseregionen.), en svakhet – driver på en annen arena enn egen. 

• vanskelig å sette grenser for hva ØS skal drive med. ”Må ikke utvikle kultur for 
dobbeltarbeid – gjør noe av det” 

• minste felles multiplum, ikke bindende mer enn de enkelte fylkeskommunene vil 
• arbeidet for lite knyttet til fylkeskommunenes øvrige virksomhet 
 
Muligheter 
• bare fantasien setter grenser 
• blir mer slagkraftig region internasjonalt når man samarbeider, gir muligheter den 

enkelte fylkeskommune ikke kunne klare alene 
• mer slagkraftig nasjonalt 
• representerer stor del av befolkningen, betydelig maktfaktor, bør ha stor 

påvirkningskraft 
• der hvor det er sammenfallende strategier gir det store muligheter for samarbeid 
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• bør ha mulighet til å utvide områder hvor man i dag ikke ser at man har felles 
interesser, fjerne kunstige grenser, se samfunnsoppgaver i videre perspektiv 

• rasjonaliseringsgevinst ved å samarbeide 
• kan ta over helsepolitikken (”en eksplisitt ikke-politikk i ØS i dag”), det vil bli et 

behov for å drive helsepolitikk i ØS 
• skape bedre kontaktforhold til staten 
 
Begrensninger 
• må la områder hvor man ikke kan bli enige ligge, store ytterpunkter i interesser 
• å finne saker som alle fylkene kan bli enige om 
• er ikke et myndighetsforum, ikke forpliktende 
• har liten gjennomførings- og beslutningskraft som kollektiv, rammebetingelsene 

avgjør mye, disse ligger på andre forvaltningsnivå (staten) 
• ”alle vil ha det positive hos seg sjøl, ikke det negative” 
• har ikke helt klart definert hva man vil, ikke klart definerte målsettinger 
• ”sakene som er oppe har en tendens til å komme på sida av fylkesplanarbeidet” 
• ØS-saker som skal opp i fylkesutvalgene kan ta lang tid 
• involverer få personer 
• krever arbeidsinnsats og kapasitet, administrativ tid et problem (arbeider på grensen 

av det som går an) 
 
Når vi ser på styrker, svakheter, muligheter og begrensninger i sammenheng er det noen 
særtrekk ved ØS som framstår både som en styrke og en svakhet, eller som en mulighet 
og en begrensning samtidig. Dette gjelder: 
• ØS representerer en stor region, åtte fylkeskommuner – stor slagkraft nasjonalt (og 

større slagkraft internasjonalt enn om fylkene står alene) og mange felles interesser, 
men også stort sprik og mange ulike spesifikke interesser, krever mye samordning og 
lange prosesser. 

• Et frivillig nettverksamarbeid, ikke et eget forvaltningsnivå – gir store 
samarbeidsmuligheter når partene har felles interesser, men kan begrense evnen til å 
omsette planene til handling. 

• Et kollegium, ikke et partipolitisk organ. Gir samarbeidsmuligheter og ”god tone” 
men kan begrense evnen til å fatte politisk kontroversielle beslutninger. 

• Konsensusprinsippet – gir muligheter for å få alle med, men begrenser mulighetene 
for hva som kan tas opp og hvor langt samarbeidet kan strekke seg. 

 
 

5.2 Erfaringer som kan overføres 
 
De fleste informantene sier det er gjort erfaringer som kan overføres til lignende 
prosjekter. Det gis et generelt bilde av at det er gjort særlig positive erfaringer som man 
kan ta med seg. 
 
Den viktigste erfaringen som flest gir uttrykk for er at man gjennom ”Felles planprosjekt” 
og i ØS generelt har lært seg å samarbeide på tvers av fylkesgrensene, et samarbeid som 
er en viktig erfaring å trekke med seg også inn i andre samarbeids-prosjekter og –
nettverk. ”Det har gitt oss et grunnlag for å tenke i større enheter” sier en av 
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informantene. Det nevens som eksempel at fylkene Buskerud, Vestfold og Telemark har 
et eget samarbeid på gang, hvor man trekker med seg erfaringene fra ØS-samarbeidet. 
 
Hva som konkret oppleves som positivt i samarbeidsmodellen oppfatter vi særlig å gjelde 
følgende forhold: 
• Samspillet mellom politikk og administrasjon har vært fruktbart. Det har vært sørget 

for nødvendig og tilstrekkelig politisk avklaring underveis, blant annet ved at det har 
blitt bygd opp til vedtak som skulle drøftes i det enkelte fylkesting, slik at det har blitt 
et politisk eierskap til de planer og strategier som er utformet. 

• Bredt administrativt/faglig arbeid: Nettverksgruppene har ført til at administrativt 
personell møtes på tvers av fylkene. Det gir en fin drivkraft i at kompetansen møtes 
mellom fylkene. Det at det også ble lagd SWOT-analyse administrativt i samarbeid 
mellom fylkene, at de gjorde det selv uten hjelp av konsulenter, oppfattes som 
positivt. 

• Faglige seminarer som har engasjert også flere enn de som er spesielt involvert. 
Seminarene har vært gjennomført slik at de har bidratt til å skape prosesser hvor både 
fagfolk og politikere har deltatt. 

• Det har vært fint samspill mellom fylkeskommunenes folk og eksterne fagfolk. 
• Det har vært god flyt av informasjon mellom aktørene og ulike fora. 
• Nytten av at Staten samordner en planprosess (jfr. NTP) som gir fylkene en mulighet 

til å samle seg om en sak. 
 
Det som pekes på som mindre bra er: 
• Selv om den politiske og administrative forankringen er relativt god, er det flere som 

mener at den ikke er god nok på lokalplanet. Det blir hevdet at enkelte 
situasjoner/vedtak har vist at de lokale politikerne i fylkestingene ikke har hatt den 
samme forståelsen som de sentrale aktørene har hatt. Dette har sammenheng med at 
det er en mindre gruppe politikere og fagfolk som deltar aktivt i samarbeidet, og det 
kan være mange ”på hjemmefronten” som ikke er enige når det kommer til stykket. 

• Det har ikke lykkes å engasjere kommunene i arbeidet. Det synes heller ikke som at 
dette har vært prioritert. 

• Tidspress og arbeidspress på administrativt/faglig personell som har drevet 
utredningsarbeidet framover. 

 
 

5.3 Forventninger til ØS framover 
 
Ett av evaluerings-mandatets problemstillinger var å belyse hva som er forventede 
effekter av samarbeidet innen ØS. Som behandlet i kapittel 5.1 legger informantene først 
og fremst vekt på at styrken ved ØS er den muligheten samarbeidet gir til å ha større 
gjennomslagskraft i forhold til omverdenen i de saker der åtte fylkeskommuner greier å 
samordne sine interesser, samt og at det er mulig å samle seg om regionale fellesløsninger 
som er politisk forankret. En annen viktig effekt av samarbeidet handler om at aktørene 
får økt sin kompetanse og at de rett og slett utvikler sin evne til å samarbeide, noe som har 
viktig overføringsverdi også til andre samarbeidsfora. En informant hevder at 
”fylkespolitikere som deltar i ØS har blitt mer åpne for å se ting på kryss og tvers.” 
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Informantenes forventninger til ØS framover bærer ellers preg av den pågående debatten 
om fylkeskommunene og regionaliseringen, hvordan fylkeskommunestrukturen vil bli 
framover og hvilke oppgaver de kommer til å ha ansvar for (St.meld.nr. 31 og 34 (2000-
2001). Mange sier helt eksplisitt at et videre arbeid i ØS er avhengig av hva som blir 
beslutningene på disse områdene, og at oppgavene i ØS vil måtte ta utgangspunkt i det 
som blir den nye oppgavefordelingen.  
 
En informant sier det slik: 
 

”Regionalseringsdebatten vil bli helt avgjørende for hva slags fokus fylkene 
kommer til å ha på ØS. Men jeg er overbevist om at det også i framtida blir 
oppgaver som Østlandet må samarbeide om, for eksempel kollektivtrafikk. Kartet 
må bli avgjørende for hvordan ØS skal leve videre.” 

 
Når det gjelder konkrete saker og saksområder forventer de fleste at det er de samme 
sakene som samferdsel, infrastruktur og by/tettsteds-utvikling som fortsatt vil være høyt 
prioritert. Andre tema som nevnes av flere er næringsutvikling, kompetansespørsmål, 
helsesektoren og internasjonalt samarbeid. Enkelte sier at de ikke tror det blir aktuelt å ta 
opp nye saksområder i ØS utover det som allerede er tatt opp. 
 
Enkelte informanter peker på konkrete saker hvor de mener det kan være mye å oppnå 
dersom ØS samarbeider om dem og står samlet i forhold til statlige myndigheter. Dette 
gjelder virkemiddelapparatet til SND (”vi burde stått opp og krevd større del av kaka”, 
sier en informant) og fylkeskommunenes regionalpolitiske utviklingsrolle. En informant 
sier at det også ville bli lettere å få gjennomslag for et Innenlandsuniversitet dersom ØS 
stod bak, sammen med fylkene i innlandet. Det pekes ellers på at fylkene står fritt til å ta 
opp ting de ønsker brakt inn i samarbeidet. 
 
Ellers er flere informanter opptatt av at ØS må være konkrete på hvilke mål man skal 
sette seg, og at det er viktig ikke å gripe for vidt. Noen peker på at det er stort tidsbruk i 
ØS og at det vil være viktig å se på effekter av samarbeidet, og at det kanskje bør 
vurderes om det bør være færre møtearenaer med videre fullmakter.  En informant uttaler 
seg slik: 
 

”Ideelt sett vil jeg håpe at man kan arbeide med tema/spørsmål som er operasjonelle 
som med fordel kan finne sine løsninger i en regional sammenheng, og at man i 
mindre grad holder seg for god til å bruke tid på å vikle seg inn i store prosesser for å 
rettferdiggjøre seg selv og sin egen eksistens. ØS bør forholde seg til de oppgaver som 
naturlig kan håndteres best i ØS.” 

 
Et vesentlig spørsmål når det gjelder forventninger i forhold til effekter av samarbeidet 
innen ØS, er i hvilken grad de felles strategiene og planene blir omsatt til konkrete planer 
i den enkelte fylkeskommune, og gis forvaltningsmessig status som ”planer”. 
Fylkeskommunene har i sine uttalelser i hovedsak sluttet seg til strategiene fra 
prosjektsamarbeidet som et felles plangrunnlag. Samtidig sier informantene i intervjuene 
at det er opp til den enkelte fylkeskommune i hvilken grad dette blir fulgt opp mer 
konkret. Enkelte informanter uttrykker bekymring over at det kan synes som at 
fellesstrategiene blir fort glemt når man kommer på ”hjemmebane” og skal drøfte 
konkrete prioriteringer. Ett eksempel er at det skal utvikles en kollektivplan for de tre 
fylkene Oppland, Hedmark og Akershus. Når vi spør informanter om det ligger sterke 
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føringer i ØS-planene som vil virke styrende på denne nye planen, får vi som svar at 
føringene ”ikke er sterke nok”, og at det er opp til den enkelte fylkeskommune å følge det 
opp. Sentrale aktører virker ikke helt overbeviste om at dette vil skje i praksis, da det er 
mange lokale, kryssende interesser å ta hensyn til, og som særlig utspiller seg når noen få 
fylkeskommuner skal lage mer konkrete planer og prioriteringer. 
 
Dette er spørsmål som fører oss over til effekt-vurderinger av ”Felles plaprosjekt”, noe 
som ligger utenfor dette evalueringsarbeidet, men som bør være av interesse å følge opp i 
en annen sammenheng. 
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6 Sammenfattende vurdering 
 

6.1 Felles planprosjekt og ØS 
 
Som vi var inne på i innledningskapitlet er det vanskelig å sette et skarpt skille mellom 
”Felles planprosjekt” og arbeidet i ØS generelt. Prosjektet har utgjort 50% av aktiviteten i 
perioden, og alle de ulike foraene har vært involvert i mer og mindre grad. Prosjektets 
faser, gjennom regional analyse/scenarier, Østlandspakka og Handlingsprogrammet, viser 
en utvikling fra et svært bredt og tverrsektorielt perspektiv, en innsnevring i forhold til å 
kunne gi innspill til NTP (samferdsel og infrastruktur), for så i siste fase å utvide til et 
svært bredt og tversektorielt perspektiv igjen i Handlingsprogrammet. Dette innebar at 
prosjektets særlig første og tredje fase har befattet seg med alle typer tema som har vært 
oppe i ØS, og at arbeidet i Prosjektforum, ad hoc-gruppene og nettverksgruppene dermed 
har gått noe i hverandre. Det kan derfor synes å være rimelig i denne analysedelene heller 
ikke å gjøre et skarpt skille mellom prosjekt og ØS mer generelt. Det er også stor grad av 
sammenfall mellom målene for prosjektet og fylkeskommunenes hovedmål med ØS 
generelt. 
 
 

6.2 Strukturer og aktører  
 
I arbeidet med det vi oppfatter som prosjektets overordnede målsettinger (felles 
forståelse, felles plangrunnlag, og felles synspunkter ift. NTP), har vi hatt nytte av å 
strukturere analysearbeidet i forhold til evalueringsmodellen som nevnt i kapittel 2.2, med 
fokus på strukturer (og funksjoner) og aktører (både personer og organisasjoner), og hva 
som har ”pushet” prosessen framover og hva som eventuelt har bremset eller begrenset 
prosessen. 
 
I tabellen under gir vi vår oppsummering av hva vi mener er sentrale faktorer i forhold til 
disse kategoriene, basert på våre egne tolkninger og analyser. 
 
Tabell: 6.1 
  Hva har pushet prosessen 

framover? 
Hva har bremset eller begrenset 
prosessen? 

Struk
-turer 
og 
funk- 
sjoner 

Økonomi/ 
ressurser 

Hatt tilstrekkelig økonomi i prosjektet, 
egen sekretær, penger til utredninger 
(konsulenter) 
Kompetent sekretariat/konsulentbistand 
Fristilling av adm. ressurser i f.kom 

Administrative ressurser i den enkelte 
fylkeskommune en knapphet 

Arbeids-
foredeling 
og prosesser 

Hatt eget Prosjektforum 
Ad hoc grupper 
Nettverksgruppene 
KU’s rolle 
Greid å samvirke med 
fylkeskommunenes eget apparat 

Mange fora i ØS, krever mye samordning, 
kan bli uklarhet om ansvar (hva er 
prosjekt, hva er ØS?) 
Sterk sektorisering innad i fylkes-
kommunene, kan skape problemer i 
forhold til videreføring 
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Autoritets-
forhold 

Konsensusorgan, alle må bli enige 
Er slagkraftige når de blir enige 
Kan greie å samordne planer (dersom det 
følges opp) 
 

Konsensusorgan, særinteresser kan bremse 
hva det er mulig å bli enige om 
Har ikke egen autoritet, kan ikke diktere 
fylkene (eller kommunene) 
Kan ikke utvikle et ”plansystem” – plan og 
administrasjon må henge sammen 
Rådmannsutvalget frarådde å gå videre 
med inter-fylkeskommunal fylkesdelplan. 

Kommunika
sjons-
struktur 

Avgrenset geografisk område – korte 
avstander, lett å få til møter 
Forholdet mellom sekretariat og foraene 
fungerer bra, god info.utveksling i ØS 
”Saksbehandlstil” – politikerne får det de 
har bestilt 
Seminarer og konferanser, gode prosesser 
Uformell prat, tillitsskapende arbeid, 
kollegialt samarbeid, likeverdighet 
Samarbeid mellom administrasjon og 
politikere internt i fylkeskommunene 
fungerer bra 

Kommunikasjon av ØS-vedtak inn i den 
enkelte fylkeskommune 
Kan være manglende ”timing” mellom 
prosesser internt i f.k. og ØS-prosessene. 
Er ikke fult ut akseptert som ”part” av 
staten (et frivillig samarbeid),  
Ikke gått mot regionale statlige 
myndigheter i særlig grad  
”Saksbehandlerstil”- for byråkratisk? 
Har ingen ramme for kommunikasjon med 
kommunene  
Har ikke hatt systematisk egenevaluering 

Eksterne 
forhold 

NTP satte en ramme for prosessen 
Staten ”strømlinjeformet seg” med NTP 
ØS hadde drevet på ”treningsbanen”, var 
forberedt 

Manglende tilsvarende statlige satsninger 
på andre felt 
Tidspress, mye som skulle samordnes 
samtidig 

Ideologi Et sug etter planfilosofi, var veldig 
mottakelige 
Behov for fellesarenaer 
ESDP – by/distrikt, ”alle har en plass” 
Østlandet som region 

”Fellesideologien” ikke lett å selge inn i 
distriktene 

Ak-
tører 
(org. 
pers) 

Holdninger Ønske om samarbeid 
Tro på at samarbeid er positivt 
Ønske om styrket region, stå sterkere i 
forhold til omverdenen 
Eksterne forventninger om samarbeid 
Politiske uttalelser som støtter ØS-
strategiene i de enkelte fylkeskommuner 
Enkeltpersoner har hatt positiv betydning 

De som deltar ”gror sammen” i holdninger, 
de andre får ikke samme mulighet til det 
Oppfattes som vanskelig å involvere 
kommunene 

Kunnskaper Godt samarbeid gir kompetanseutvikling 
Samarbeid med eksterne fagfolk er 
positivt 
Nye begreper gjennom ESPD, ny 
forståelsesramme 

De som deltar utvikler kunnskapen, de 
andre får ikke samme mulighet (det er ikke 
det samme å bli ”fortalt”) 

Interesser Aktørene ser felles interesser og 
muligheter 
Kan synes som at personlige interesser i 
stor grad sammenfaller med 
organisasjonenes interesser 
 

Spesifikke særinteresser i 
fylkeskommunene 
Store forskjeller mellom fylkene 
Det kan være vanskelig politisk å selge 
fellesinteressene lokalt – hva gir mest 
politisk gevinst? 
Partene er med så lenge de har interesse av 
det, velger bort tema/fora 

 
Bergliot Baklien (2000) definerer strukturer til å inneholde blant annet økonomi/ressurser, 
arbeidsfordeling, autoritetsforhold og kommunikasjonsstrukturer. Vi har føyd til 
dimensjonene ”eksterne forhold” og ”ideologi”. Med eksterne forhold mener vi forhold 
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utenfor prosjektet og ØS som i vesentlig grad legger strukturelle føringer eller eventuelle 
barrierer i forhold til det som skal oppnås. Med ”ideologi” mener vi strukturer i form av 
verdier og politiske strømninger, blant annet hva som er ”i tida”. 
 
 

6.3 Resultater og måloppnåelse 
 
I forhold til hvilke konkrete resultater som er oppnådd vil vi først og fremst vise til de 
dokumenter som er utarbeidet i prosjektet, Regional analyse/scenarier, Østlandspakka og 
Felles handlingsprogram og fylkeskommunenes uttalelser i disse sakene. Disse 
dokumentene og uttalelsene er konkrete resultater av arbeidet, og som viser at ØS og de 
åtte fylkeskommunene har samlet seg om felles mål og strategier og fremmet disse 
overfor staten i forhold til NTP.  
 
Når vi videre skal vurdere resultater og måloppnåelse vil det være et spørsmål hvilke 
kriterier som legges til grunn – hvilke kriterier kan vi vurdere etter for å si om målene er 
nådd eller ei? Kontaktutvalgets og MD’s målformuleringer er relativt ”runde” og gir 
ingen operasjonaliserbar mulighet for å si når målene synes å være nådd. I målene heter 
det at det skal skapes ”felles forståelse” uten at det angis nærmere hva ”felles” betyr – 
hvem og hvor mange skal være enige om strategiene for at de kan betegnes som ”felles”? 
Er det nok at fylkesordførere, opposisjonsledere, fylkesrådmenn og en gruppe 
administrativt og faglig personell er enige, slik de har blitt gjennom de ulike ØS-foraene, 
og at fylkestingene også har gitt politiske uttalelser som peker i samme retning? Hva med 
alle de andre som ikke har vært direkte involvert, og som på lokalt plan, og når det 
kommer til stykket, er de som skal bidra til at fellesstrategiene settes ut i livet? Hva med 
kommunene og regionale statlige myndigheter, i hvilken grad må disse dele de felles 
strategiene for at det skal være tilstrekkelig ”felles”? Hvor langt strekker enigheten seg 
når de felles strategiene skal omsettes først i fylkeskommunale planer og deretter i 
realisering av konkrete tiltak? Her peker erfaringene så langt i begge retninger. Det vises 
på den ene siden til enkelte fylkesplaner som har inkorporert de felles strategiene og til 
vedtak som sier at felles-strategiene skal legges til grunn for rullering av fylkesplaner. På 
den andre siden vises det til konkrete planprosjekter hvor føringene fra ØS ikke oppfattes 
som ”sterke nok”, og at det er andre prioriteringer som kan få sterkere gjennomslagskraft 
på lokalplanet. 
 
 

6.4 Hva har styrket eller svekket prosessen? 
 
Økonomi og ressurser 
Når vi ser på hvilke forhold som har styrket eller svekket arbeidet med felles planprosjekt, 
er det som tabellen viser en rekke momenter det går an å trekke fram. Når det gjelder 
økonomi og ressurser synes det som at prosjektet, med tilknytningen til Interreg som ga 
ekstra midler, har hatt tilstrekkelige ressurser i sekretariat og til ekstern konsulentbistand. 
Det som pekes på som en begrensning er den enkelte fylkeskommunes muligheter til å 
avsette ressurser til prosjektarbeidet. Her kan det synes som at fylkeskommunene i noe 
ulik grad har brukt egne ressurser til arbeidet. Enkelte personer fra fylkeskommunenes 
administrasjon har arbeidet mye og fått fristilt mye av sin tid til arbeidet, andre i mindre 
grad. Det kan være grunn til å tro at de som har brukt mye ressurser inn i samarbeidet 
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også får det sterkeste engasjementet i forhold til prosjektet, og at andre kan ha større 
problemer med å forankre arbeidet i egen organisasjon. Denne evalueringen gir ikke 
grunnlag for å kunne trekke konklusjoner med hensyn til hvordan ØS-arbeidet er 
forankret mer konkret i den enkelte av de åtte fylkeskommunene, og hvordan ressursbruk 
og eventuelle konsekvenser av denne har vært mer konkret. 
 
Arbeidsdeling 
Arbeidsdelingen preges av at det har vært mange ulike fora i sving, samtidig som at 
Prosjektforum har hatt en særstilling i forhold til prosjektets utvikling. Positive føringer 
synes å være at de ulike foraene har greid å samarbeide og sørget for 
informasjonsutveksling seg imellom, og at de gjennom de prosesser som er organisert i 
form av seminarer og konferanser, har greid å involvere også flere aktører enn de som 
sitter i de ulike foraene.  
Vi har også, både gjennom intervjuer og egen observasjon, fått tydelig inntrykk av at det 
er arbeidet bevisst for å skape en åpen og inkluderende kultur, hvor deltakerne skal kunne 
snakke fritt og uforpliktende og uten media til stede.  
 
Politikerne sier at de har fått de produkter de har bestilt, og at sekretariatet har sørget for å 
bringe prosessen framover og skaffe politisk forankring underveis. Det kan muligens ha 
vært en barriere at det har vært såpass mange ulike grupper i sving, i den forstand at 
prosessene har blitt krevende å koordinere og at det for enkelte aktører kan ha virket som 
dobbelt-arbeid og unødig byråkrati og tidsbruk. 
 
En annen mulig barriere i forhold til å føre arbeidet videre i den enkelte fylkeskommune 
kan være den tradisjon som er når det gjelder sektorisering, for eksempel mellom de som 
arbeider med fylkesplaner og de som arbeider med regionalutvikling.  
 
Autoritetsforhold 
Autoritetsforhold handler blant annet om makt og myndighet. ØS er en frivillig 
nettverksorganisasjon basert på konsensus-prinsippet. Dette er en positiv føring i den 
forstand at organisasjonen kan være sterk og slagkraftig på de områder de greier å skape 
konsensus. I arbeidet med Østlandspakka og innspill til NTP har de greid å få konsensus 
om overordnede prinsipper og strategier i ØS, og uttalelsene fra fylkeskommunene peker i 
samme retning. Et hovedspørsmål her er likevel hvor langt denne konsensusen strekker 
seg, hvor langt inn i den enkelte fylkeskommunes politiske og administrative apparat. Det 
uttrykkes bekymring over at det kan synes som at mye raskt blir glemt når den enkelte 
fylkeskommune, og kanskje i samarbeid med enkelte av de andre, står overfor mer 
konkrete planer og prioriteringer. Samtidig hevder alle informanter at de har fremmet ØS’ 
felles synspunkter i sine møter med samferdselsmyndighetene i forbindelse med NTP. 
 
Et frivillig nettverkssamarbeid av fylkeskommuner har ingen formell autoritet. De kan 
ikke diktere de enkelte fylkeskommunene, og heller ikke kommunene. Rådmannsutvalget 
frarådet å gå videre med ideen om å anbefale at resultatene av arbeidet i prosjektet skulle 
bli en inter-fylkeskommunal fylkesdelplan. Hadde dette blitt vedtatt i ØS, og også 
akseptert i de åtte fylkeskommunene, ville de felles planene fått en annen karakter og en 
sterkere forvaltningsmessig kraft. MD har i sitt tilsagngsbrev sagt at det er ønskelig at ØS 
utvikler ”et system for planlegging og gjennomføring på tvers av fylkesgrensene og for 
flere fylker under ett”. Det er et spørsmål hva som forstås med ”system for planlegging”. 
Etter vår oppfatning må et plansystem knyttes til formelle administrative strukturer, og at 



 53 

det derfor vanskelig kan realiseres innenfor et frivillig nettverkssamarbeid som ØS. Det 
forhindrer likevel ikke partene i å samordne sine planer. 
 
Kommunikasjon 
Når det gjelder kommunikasjonsstrukturer har det vært lagt stort vekt på å skape brede 
prosesser som skulle bidra til forankring og tillit mellom aktørene. Det synes som at 
prosjektet og ØS har lykkes i stor grad med dette. Det ligger igjen en begrensning i denne 
evalueringen med hensyn til hvem som er intervjuet. En mer omfattende studie kunne i 
større grad også ha omfattet mer perifere aktører fra den enkelte fylkeskommune, for å få 
deres syn på i hvilken grad de er blitt involvert og oppfatter ØS-strategiene som forankret. 
 
Det synes også som at det har vært et godt samarbeid mellom politikere og administrasjon 
i forhold til ØS-arbeidet, både innad i den enkelte fylkeskommune og i de ulike ØS-
foraene, inkludert samarbeidet med sekretariatet. Enkelte informanter har trukket fram 
kritiske innvendinger til en byråkratisk ”saksbehandlerstil”, at dette har skapt langdryge 
prosesser med for mye detaljer. Andre oppfatter ØS-strukturen som lite byråkratisk, og 
ser det som positivt at sekretariatet hele veien har sørget for politisk forankring og gått 
sakte fram for å få med alle. Vår vurdering er at ”saksbehandlerstilen”, som er den kjente 
arbeidsstilen fra den enkelte fylkeskommune, kanskje har skapt nødvendig trygghet og 
tillit i samarbeidet og som har gjort at det har vært mulig å skape konsensus om de 
overordnede spørsmålene. 
 
Forholdet til staten 
Et sentral mål har vært å fremme felles synspunkter overfor Staten i arbeidet med NTP. 
MD formulerer sitt mål om at ØS skal skape ”en felles plattform for dialog og 
forhandlinger med staten om løsninger og bruk av statlige virkemidler”. I arbeidet med 
Østlandspakka, og med innspill til NTP, har ØS både administrativt og politisk forsøkt å 
fremme synspunktene overfor staten. Det har vært kontakt administrativt underveis i 
prosessen, og Veidirektoratet, som koordinerte NTP-arbeidet, tok med synspunkter fra ØS 
i dokumentene. Samtidig ble det avslått fra samferdselskomiteen på Stortinget å ha et eget 
møte med ØS, mens samferdselsministeren har deltatt på møter i Kontaktutvalget. 
 
For å skape en plattform for dialog med staten krever det at begge parter er enige om 
hvordan dialogen skal foregå. ØS og Kontaktutvalget utgjør beslutningsdyktige fora som 
kan inngå i dialog med staten. Samtidig kan det synes som at staten oppfatter ØS som et 
samarbeidsorgan som ikke er en ”part” i formell forstand. Her må det understrekes at det 
ikke er mulig å se på staten som en aktør med en felles strategi for hvordan den skal 
samhandle med omverdenen. Så lenge ØS er et frivillig nettverkssamarbeid, og ikke et 
regionalt forvaltningsorgan, vil det være vanskelig å forestille seg at ØS kan inngå i mer 
strukturerte og formelle dialoger enn det de gjør pr. i dag, samtidig som mye kan sikkert 
oppnås gjennom et økt engasjement overfor statlige (sentrale og regionale) myndigheter. 
Dette er blant annet spørsmål om ressurser – i hvilken grad fylkeskommunene har 
kapasitet til inngå i slike samarbeidsrelasjoner både som selvstendig forvaltningsorgan og 
i fellesskap med ØS. 
 
Forholdet til kommunene 
Forholdet til kommunene blir trukket fram som en svakhet og som ”upløyd mark” blant 
flere av aktørene. I forhold til målene for prosjektet er det ikke klart for oss i hvilken grad 
kommunene er innbefattet, om det kun har vært tenkt at de skulle trekkes med, men at 
man ikke har kommet så langt. Det synes ikke som at det har blitt satt inn spesiell innsats 
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mot kommunene innenfor fellesprosjektet, men at det er gjort visse forsøk i enkelte 
fylkeskommuner. Vi tror, som en spekulasjon uten å være nærmere studert, at en viktig 
grunn til at det synes vanskelig å ”trekke med” kommunene kan være at det rett og slett er 
uklart for aktørene hva samarbeidet med kommunene skal dreie seg om. En framtidig 
utfordring er å finne svar på hva som må til for å få til samarbeid med kommunene om 
felles mål og strategier.3  
 
NTP viktigste ”push”-faktor 
Det kan synes som at det som kanskje har gitt de mest positive føringene og virket som en 
”push” i forhold til ”Felles planprosjekt” har ligget i eksterne forhold, d.v.s. i strukturelle 
forhold utenfor selve prosjektet, nemlig Nasjonal transportplan. ”NTP var en lykke for 
prosjektet” sier enkelte informanter. Med NTP fikk fylkeskommunene en klart definert, 
stor, statlig satsning å forholde seg til hvor partene så klare interesser i å samordne seg i 
forhold til omverdenen. Vi tror at NTP bidro til å skape en tydelig ramme for 
kommunikasjonen og arbeidet. Det ble tydelig for alle parter hva de måtte arbeide med, 
og annet arbeid ble utsatt for å få full konsentrasjon på NTP. Dette ga arbeidet et tydelig 
mål. 
 
I forhold til spørsmålet over om hvordan samarbeidet med kommunene kan utvikles, 
synes vi det er grunn til å trekke fram nettopp den betydningen NTP ser ut til å ha hatt 
som push-faktor for fylkeskommuene. Kanskje det trengs noe tilsvarende på regionalt 
plan, d.v.s. klare og tydelige planprosesser med politiske konsekvenser for investeringer 
og utvikling, for at kommunene skal kunne se sin rolle i et slik samarbeid og se nytten av 
å delta med engasjement. I plansamarbeid mellom kommuner og fylkeskommuner i dag 
tror vi det, både blant politikere og administrativt personell, kan til tider oppleves som litt 
lite verdifullt, fordi det kan være svært uklart hva som faktisk kommer ut av 
plansamarbeidet.  
 
Hvordan eksterne forhold han virke som bremsekloss i forhold til oppfølging av 
resultatene i ”Felles planprosjekt”, blant annet i arbeidet med Felles handlingsprogram, 
kan være at statlige myndigheter nettopp ikke greier å strømlinjeforme planprosessene 
sine, for eksempel innen næringsutvikling, kompetansespørsmål, kultur etc. Det vil være 
svært krevende koordineringsarbeid av ØS dersom man skal forholde seg til en rekke 
forskjellige, og i verste fall motstridende, prosesser med ulike føringer. 
 
Ideologi – felles retorikk 
Arbeidet i ØS hvor hovedaktørene snakker om Østlandet som en region synes å være i 
tråd med strømninger i tida, og det vi har kalt ”ideologi” har dermed fungert som en push-
faktor. De sentrale aktørene ser nødvendigheten av å se utover fylkesgrensene. Europa, 
regioner, EU, internasjonal konkurranse – dette er tema som har stått på dagsorden en 
stund. Med begrepene om flerkjernestruktur og avlasningsstrategi fikk også ØS-aktørene 
tilgang til en retorikk som synes å ha virket samlende for deres del. ”Felles planprosjekt” 
fikk også støtte i MD og KRD, og det er i tråd med rådende ideologi å arbeide på tvers av 
sektorer og forvaltningsgrenser. 
 
Hva som kan overføres 
De faktorene som har bidratt til å pushe prosessen framover er også i stor grad et svar på 
spørsmålet (i mandatet) om hva som er generelle erfaringer som kan overføres til lignende 

                                                 
3 Hittil har ØS besluttet å møte byene og ikke alle kommunene som sådan. 
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prosjekter. Her vektla informantene forhold knyttet både til arbeidsfordeling, 
kommunikasjonsstruktur og eksterne forhold (NTP).  
 
Erfaringer med Interreg-samarbeidet 
Når det gjelder utbytte av deltakelse i Interreg ”Metropolitan Areas” synes vi det er 
vanskelig å trekke en klar konklusjon. Her varierer erfaringene blant aktørene, særlig i 
forhold til hvilken grad de har vært involvert i samarbeidet. Det gis en generell positiv 
vurdering av internasjonalt samarbeid, og det blir sett på som nyttig at ØS kan ivareta et 
slik samarbeid som ikke i tilsvarende grad er mulig å oppnå for den enkelte 
fylkeskommune. I forhold til Interreg og ”Metropolitan Areas” vises det også til som 
nyttig å ha blitt kjent med planfilosofien og begrepene som har virket samlende på 
aktørene. 
 
Avslutning 
I forhold til å vurdere oppnådde og forventede effekter av samarbeidet innen 
Østlandssamarbeidet mer generelt (jfr. mandatet) mener vi det er grunn til å si at det er 
oppnådd gode effekter i forhold til vesentlige spørsmål innenfor plansamarbeid, nemlig å 
utvikle evnen til å samarbeide og å skape dialog mellom aktører, jfr. drøftingen i kapittel 
2.6 om samarbeid og samordning i planprosesser. Blant de sentrale aktørene er det en nær 
enstemmig oppfatning om at samarbeidet har vært positivt, og at det har gitt nyttig 
lærdom i forhold til samarbeid også på andre arenaer. Det har vært gode betingelser for 
samarbeid fordi aktørene har sett seg tjent med det, sett nytten som større enn kostnaden. 
Samarbeidsevnen synes også å ha vært relativt god – det har vært tillit mellom partene og 
man har sett hverandre som (i prinsippet) jevnbyrdige parter. Det har også vært økonomi i 
prosjektet til å koordinere og utvikle samarbeidet, mens kapasitet og ressurser i den 
enkelte fylkeskommune har begrenset samarbeidsevnen til en viss grad. 
 
Et nettverk styrkes eller svekkes ved bruken av det sier teorien (Nylehn 1997). Det kan 
synes som at ”Felles planprosjekt” helt klart har styrket ØS som nettverk. 
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”Samarbeid gir styrke”.  
Evaluering av Felles planprosjekt for samferdsel og  

infrastruktur i Østlandssamarbeidet. 
 

Rapporten omhandler evaluering av ”Felles planprosjekt  for 
samferdsel og infrastruktur”, i regi av Østlandssamarbeidet. 

Østlandssamarbeidet, som er en frivillig nettverksorganisasjon 
bestående av de åtte fylkeskommunene på Østlandet, har gjennom 
planprosjektet hatt som mål å utvikle felles mål og strategier for 

samferdsels- og infrastrukturutbygging. I evalueringen har vi fokus på 
resultater og prosesser i prosjektet. Gjennom intervjuer med 

deltakende aktører har fått belyst deres oppfatninger om og erfaringer 
med samarbeidet og de resultater de mener er oppnådd. Viktige 

spørsmål har vært hvordan samarbeidet har foregått, mellom politikere 
og administrasjon og mellom Østlandssamarbeidet og de enkelte 

fylkeskommuner. Evalueringen viser at de deltakende aktører mener å 
ha utviklet sin samarbeidsevne, og at det har vært viktig med brede 

prosesser som har inkludert mange, hvor det har vært samspill 
tverrsektorielt og mellom politikere, administrasjon og eksterne 

fagmiljøer. Felles planprosjekt har styrket Østlandssamarbeidet som 
nettverk. 
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