
 
 
 

Dato: 28.9.2021 

      
Saksansvarlig.: Eva Næss Karlsen 
e-post: eva.nass.karlsen@osloregionen.no 

 
Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 24. september 2021 

   
TILSTEDE: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (leder) 
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen 
Ordfører Syver Leivestad, Ringeriksregionen  
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland 
Ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen 
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen 
Ordfører John-Erik Vika, Gardermoregionen 
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Hans Kristian Raanaas, Folloregionen 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd 
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen 
Ordfører Are Karlsen, Vestfoldkommuner  
Ordfører Sindre Martinsen-Evje, Søndre Viken interkommunalt politisk råd 
 
  
FORFALL: 
Ordfører Lene Conradi, Asker/Bærum (nestleder) 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
 
 
Dessuten møtte:  
Julie Ness (byrådssekretær Oslo kommune), Eirik Milde (Søndre Viken), Ingar Leiksett, (Nedre 
Romerike), Martin Hafsahl (Asker kommune), Trine Knobel (Gardermoregionen), Astrid Bjerke 
(Osloregionens Europakontor), Bjarne Haslund (Oslo kommune), Kari Marie Swensen (Follorådet), 
Theodor Bye (Marker kommune), Erik Unaas (Indre Østfold), Lise Weltzien (Oslo kommune), Gro 
Sandkjær Hansen (NIBR/OsloMet) Knut Onsager (NIBR/Oslo Met) 
 
Fra sekretariatet: Eva Næss Karlsen, Margrethe Gjessing, Merete Agerbak-Jensen, Mari Strømsvåg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sakskart, styremøte 24. september 2021           

 

Sak 49/21 Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post. 

 

Vedtak: 

Innkallingen ble godkjent   

 

Sak 50/21 Godkjenning av referat fra styremøte 18. juni   

  Utkast til referat fra styremøtet 18. juni ble sendt styrets medlemmer den 23. juni 2021 

 

  Vedtak: 

  Referat fra styremøtet 18. juni ble godkjent 

 

Sak 51/21 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 

 

Byrådsleder Raymond 

Johansen, Oslo kommune  

Oslo vil følge den nedtrappingen av tiltak som nasjonale myndigheter 

bestemmer og ikke innføre nye bestemmelser i kommunale forskrifter. Men Oslo 

fortsetter å teste alle elever fra barneskole til videregående for å ha best mulig 

oversikt og kontroll på smittesituasjonen. I budsjettet for 2022 satser byrådet på 

en lang rekke klimatiltak, foreslår en rekke velferdsforbedringer og tiltak for 

arbeid for alle. 

Ordfører Monica Myrvold 

Berg, Drammensregionen  

Grunnstein til nytt sykehus. Godt i gang formalisering Drammensregionen. Fokus 

på næring og klima. På tvers av fylkesgrenser. Nevne for Lier: E18, viktig at 

følge opp. Pilot på tette hullet ungdom- og videregående skole. Samfunnsdel på 

høring. Gjort av politikerne i Drammen. 

Ordfører Syver Leivestad, 

Ringeriksregionen 

Ringeriksregionen utvidet Krødsherad og Modum. Næringsliv, bosetting, miljø. 

Spent på ny regjering, NTP, hva skjer etter Brøttum/Skaret. Det samme gjelder 

Ringeriksbanen.  

Ordfører Harald Tyrdal, 

Regionrådet for Hadeland 

Race om batterifabrikk. Kontakt fra Eidsiva, m.fl. om mulige andre mulige 

initiativer. Viktig med lokalisering av batterifabrikk i Osloregionen 

Ordfører Gry Fuglestveit, 

Kongsbergregionen 

Politisk handlingsplan for Kongsbergregionen. Konsensusprosjekt. Samferdsel 

E-134 mot Notodden. Viktig å ha trykk på denne. Opptatt av hydrogenveien, vår 

region veldig sterk på hydrogen. Oppmerksomhet om Kongsberg og 

tømmerterminal. Oslotunnel er ønsket og kjempeviktig for regionen.  

Ordfører Anne Hagenborg, 

Gjøvikregionen 

Riksvei 4 viktig, mangler opprustning av deler av strekning. Viktig med IT-

sikkerhet, ref dataangrep Østre-Toten tidligere i år. Jobber med nedleggelse av 

Valdres-bane og oppgradering av Gjøvikbanen. 

Ordfører John-Erik Vika, 

Gardermoregionen 

Gledens dager i Gjerdrum når riksvei er åpnet etter leirskredet i desember. Det 

har vært en stor belastning for nærområdet. Regionen utfordring med stor 

arbeidsledighet, pga korona og stengning av Gardermoen. Vil ikke komme 

tilbake til samme nivå som tidligere. 

Ordfører Ståle Grøtte, 

Samarbeidsrådet for Nedre 

Romerike 

Utfordring med samferdsel og annen infrastruktur i vekstkommuner. Behov for 

skoler og andre institusjoner. Betydelig antall biler på veiene. Problemstilling om 

Brann og redningstjenesten. På Romerike har USAR-enhet. Usikkerhet om hva 

lokal tjeneste skal ha kapasitet til.  

Ordfører Saxe Frøshaug, 

Indre Østfold Regionråd 

Rakkestad med i Indre Østfold regionråd. Fagskole etablert. Stort potensiale. 

Kjølvannet av NTP – igangsatt åpning av Østre linje – viktig internt men også 

mot Nedre Glomma. Ser også i sammenheng med vedtak om 2 tog i timen. Mye 

fokus på kommende kronprinsbesøk, folkefest på innlandsfort.  



Ordfører Hanne Tollerud, 

Mosseregionen 

Vi har oppmerksomhet på pandemien og konsekvenser, ref Raymonds 

kommentar. Vi er opptatt av samferdsel, jernbane og Riksvei 19. Utfordring for 

jernbaneutbygging med kvikkleire i Moss. 

Ordfører Sindre Martinsen-

Evje, Søndre Viken 

regionråd 

Søndre Viken IPR er et nytt interkommunalt politisk råd som består av de to 

tidligere regionrådene, Halden-regionen og Nedre Glomma. Regionen er ikke 

fornøyd med NTP. Det mangler satsing på samferdsel og infrastruktur, som er 

kritisk viktig. IPR-et  skal blant annet revidere samarbeidsavtalen for 

næringssamarbeidet. 

 
  Vedtak: 

  Saken ble tatt orientering 

 

 

Sak 52/21 Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg  

Nesteleder av interessepolitisk utvalg ga en kort orientering om arbeidet i interessepolitisk 

utvalg siden sist styremøte. 

 

Interessepolitisk utvalg behandlet i møte 17. september følgende saker:  
 

• Utvalget behandlet sak om interessepolitisk arbeid for oppfølging av sak om 

byråkratiske hindre for talenter som kommer til Norge. Det planlegges medieinnslag, 

oppfølgende kronikk og møter med departement og etater (politisk og administrativt) 

 

• Interessepolitisk utvalg hadde høringssvar til Viken fylkeskommune som saker i møte 

17. september. Dette er saker til behandling senere i dagens styremøte. 

Interessepolitisk utvalg ønsker at styret tar stilling til det prinsipielle å avgi høringssvar 

til Viken fylkeskommune.  

 

• Interessepolitisk utvalg diskuterte plan for oppstart av arbeid i politisk arbeidsgruppe 

som skal gi innspill til utviklingen av samarbeidet i Osloregionen på kort og lang sikt. 

Det er avtalt møte 28. oktober i interessepolitisk utvalg. 

 

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering 

 

Sak 53/21 Statusrapport handlingsprogram og forslag til revidert budsjett for 2021  

Konstituert direktør Eva Næss Karlsen innledet kort om status for handlingsprogrammet og 

økonomisk forbruk så langt i 2021.  

  

 Vedtak: 

1. Styret tok statusrapport for budsjett og handlingsprogram 2021 til orientering.  

2. Styret vedtok revidert budsjett for 2021. 

  

Sak 54/21 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet  

Mari Strømsvåg fra sekretariatet orienterte om status i arbeidet med «Restart Osloregionen»-

prosjektet, om kommende arrangement Oslo International Career Fair tirsdag 28. september. 

Bedrifter i hele regionen ble invitert til å delta på en digital karrieredag rettet mot internasjonalt 

talent.   Som avslutning på orientering ble det vist en video som er laget for markedsføring 

overfor internasjonale investorer.  

 

Vedtak: 

Saken ble tatt til orientering 



 

Sak 55/21 Kommunikasjonsstrategi  

Sekretariatet ber om at styrets behandling av kommunikasjonsstrategien utsettes, slik at den 

ses i sammenheng med Osloregionens langsiktige prioriteringer og handlingsprogrammet for 

2022.  

 

  Vedtak:  

  Saken ble utsatt 

 

Sak 56/21 Høringsinnspill Handlingsprogram Samferdsel 2022-2025 Viken fylkeskommune 

  Eva Næss Karlsen fra sekretariatet innledet med et prinsipielt spørsmål om hvorvidt 

Osloregionen kan og bør avgi høringssvar til relevante saker i fylkeskommunene Viken og 

Innlandet. Osloregionen har tidligere ikke avgitt høringssvar til fylkeskommunene mens disse 

var medlemmer i organisasjonen.  

Merete Agerbak-Jensen fra sekretariatet presenterte hovedelementer i høringssvar til 

handlingsprogram Samferdsel. 

 

 Vedtak: 

Styret ga uttrykk for at det er uproblematisk å uttale seg til høringer i fylkeskommuner som ikke 

er medlemmer i Osloregionen. Styret sluttet seg for øvrig til høringsuttalelsen. 

 

Sak 57/21 Høringssvar planprogram regionale planer for Viken 

Eva Næss Karlsen fra sekretariatet presenterte hovedelementer i høringssvar planprogram 

regionale planer for Viken.  

 

 Vedtak: 

Styret slutter seg til høringsuttalelsen med de endringer som fremkom i møtet. 

 

Sak 58/21 Osloregionen mot 2030 – presentasjon av rapport fra NIBR/OsloMet (først i møtet) 

 Forskerne Knut Onsager og Gro Sandkjær Hanssen fra NIBR/OsloMet presenterte utredningen 

om utvikling av et kunnskapsgrunnlag om sentrale utviklingstrekk og trender i Osloregionen, 

samt vurderinger av Osloregionen som organisasjon og rolle for fremtiden. Presentasjonen 

ligger vedlagt oversendelsen med referatet. Endelig rapport vil bli ferdigstilt innen 1-2 uker. 

 

Det ble kommentert i møtet at det er viktig at styret tar med seg kunnskapen fra prosjektet og at 

informasjonen som ble presentert er nyttig for kommunene og Osloregionen. Det er nedsatt en 

politisk arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av samarbeidet i Osloregionen på kort 

og lang sikt. Denne gruppen vil bl.a. bruke utredningen fra NIBR i sitt arbeid, se sak 52/21. 

Deres arbeid tas videre til styret. 

 

Vedtak: 

Styret tok saken til orientering. 

Sak 59/21 Korte orienteringer fra sekretariatet 

• BEST-konferansen 2021 29. september. Osloregionens utviklingskonferanse om hvordan 

regionen er posisjonert for framtidas næringsliv. Hovedmålgruppen er våre medlemmer. 

Fortsatt mulig å melde seg på! Se mer info på: https://www.osloregionen.no/best-

konferansen-2021/ 

• Arendalsuka 2021. Osloregionen var arrangør, medarrangør eller bidro med innlegg på 

totalt 3 arrangement på Arendalsuka 2021. Opptak tilgjengelig på lenkene nedenfor. 

o 17. august: Osloregionen deltok med presentasjon på seminaret «Slik kan vi få 

togtrafikken mellom Norge og Sverige til å fly» Arrangør: Oslo-Stockholm 2:55 

https://www.osloregionen.no/best-konferansen-2021/
https://www.osloregionen.no/best-konferansen-2021/
https://www.facebook.com/oslosthlm/videos/362161408869061
https://www.facebook.com/oslosthlm/videos/362161408869061


o 17. august: Osloregionen var medarrangør på seminaret «RACE TO ZERO – 

kommuner midt i klimakampen». 

o 18. august: Osloregionen var arrangør sammen med Invest in Bergen av 

seminaret: Hvordan skal vi hevde oss i konkurransen med utlandet om talenter og 

investeringer?  

• Osloregionen var arrangør av et event på Oslo Urban Week den 8. september: «Date en 

kommune», der syv kommuner deltok med presentasjoner av utbyggingsprosjekter i sin 

kommune. Oppsummering fra arrangementet tilgjengelig her. 

• Konstituering av Oslofjordrådet – ref styresak 18. juni: 7 ordførere/byråd fra Osloregionen 

som deltar i Oslofjordrådet som ledes av klima- og miljøministeren. Rådet hadde sitt 

konstituerende møte i august. 

• Race to Zero-kampanjen: Global klimakampanje frem mot Klimatoppmøte i november i 

Glasgow. Race to Zero har tidligere vært sak i styremøte, med oppfordring om å slutte seg 

til kampanjen. Status per 24. september er at 17 kommuner fra Osloregionen har sluttet 

seg til/vil slutte seg til kampanjen. 

• Det ble gjennomført felles faggruppesamling for administrative representanter i 

faggruppene, 1.-2. september i Moss og Fredrikstad, med bl.a. byvandringer og annet 

faglig program. På fellessamlingen ble også utkast til utredningen fra NIBR (se sak 58/21) 

også presentert og drøftet. 

 

Vedtak: 

 Saken tas til orientering 

 

Sak 60/21 Eventuelt  

• Eva Næss Karlsen, konstituert direktør tok opp i møtet om kommende styremøte i 

desember eller første møte i 2022 skal gjennomføres som fysisk møte. Flere av 

styremedlemmer uttrykker støtte til fysisk møte. Sekretariatet vil sjekke ut mulighetene for 

dette for styremøtet 3. desember evt tidlig i 2022. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

https://fb.watch/7BRKcC7f7Z/
https://fb.watch/7BRKcC7f7Z/
https://www.facebook.com/Osloregionen/videos/604683883854610
https://www.facebook.com/Osloregionen/videos/604683883854610
https://www.osloregionen.no/bred-profilering-av-osloregionen-under-oslo-urban-week/

