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FORORD
Året 2008 var Osloregionens fjerde virkeår. Den første
oppbyggingsfasen var lagt bak oss, og vi gikk inn i året med
en rekke nyvalgte ordførere i samarbeidsrådet og styret
etter valget i 2007. Det nye styrets første oppgave var å
lose igjennom Osloregionens mest omfattende prosjekt –
”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen”.
Strategidokumentet ble vedtatt i januar 2008, og ble deretter
oversendt til medlemmene for videre oppfølging, og til
Samferdselsdepartementet som innspill til NTP 2010 – 2019.
Styret avga også en egen uttalelse til NTP-høringen våren
2008 hvor dobbeltspor til Ski ble løftet frem.

Byrådsleder Erling Lae
Foto: Birgitte Simensen Berg

ATP-strategien har vært behandlet i de aller fleste
medlemskommunene i løpet av året. Syretesten for regionen
vil likevel være i hvilken grad strategiene følges opp i fylkesog kommuneplaner fremover. Fra Osloregionens side har
vi ambisjon om å følge opp arbeidet som en del av vårt
langsiktige strategiarbeid 2009 – 2011.
Osloregionens handlingsplan for 2008 var utformet under en
viss grad av usikkerhet knyttet til regionens rammebetingelser
fremover. Riktignok hadde ikke signalene fra regjeringens
og stortingets behandlinger av Hovedstadsmeldingen og
Forvaltningsreformens første fase varslet radikale endringer
for hovedstadsområdet. Men først ved slutten av 2008 kom
den endelige bekreftelsen på at fylkeskommunene ville bestå
– kun med få endringer i oppgaver og ansvar.
For Osloregionens del kunne vi dermed konstatere at
samarbeidsalliansen fortsatt vil være en strategisk politisk
medlemsorganisasjon.
En stor del av aktivitetene i 2008 har vært konsentrert
om å forberede Osloregionens langsiktige arbeid 2009
– 2011. Viktige milepæler var nådd innen alliansens fire
hovedsatsningsområder siden etableringen. Men det var
behov for å videreføre våre opprinnelige mandater med
tanke på å utvikle og utdype samarbeidsalliansens rolle
som regional aktør. Med dette som utgangspunkt besluttet
samarbeidsrådet i september 2008 seks innsatsområder
for det videre arbeidet. Temaer av særlig interesse for
Osloregionens fremtidige rolle gjelder spørsmål om å
forenkle samarbeidsstrukturene i regionen, arbeidet med
en felles næringsstrategi samt vurderinger av et eget
gjennomføringsorgan for samarbeidsalliansen.
I Osloregionens samarbeid med Oslo og Akershus
Innovasjonsprogram ble tiltak innen internasjonal profilering
og Hovedstadsprosjektet videreført i 2008. Samtidig fikk
vår deltagelse i programmet en mer formell forankring enn
tidligere, gjennom egne kontrakter og avtaler med det
regionale partnerskapet. Planlegging av et mulig prosjekt
for merkevarebygging av Osloregionen startet opp høsten

2008. Det er også gledelig å konstatere at det har vært
betydelig aktivitet for å knytte kontakt med bedrifter og
kunnskapsinstitusjoner i regionen inn mot de fem sterke
næringsklyngene i Hovedstadsprosjektet.
Vi har lenge visst at Oslo og hovedstadsområdet er for lite
kjent internasjonalt. Mer overraskende er at kjennskapen
til regionens fortrinn som en kunnskapsregion også er
forholdsvis lav her hjemme. I mai 2008 utga Osloregionen et
eget avisbilag ”Osloregionen med vind i seilene”. Det ble lagt
opp til bred distribusjon både til egne medlemmer og i landet
for øvrig.
Fra 2009 er arbeidet med de langsiktige strategiene startet
opp i samarbeidsalliansens fag- og strategigrupper. Det er
en forutsetning at arbeidet skal forankres i organisasjonen,
og jeg regner med at flere av de spørsmålene som reises i
strategiprosessen vil skape debatt og engasjement hos våre
medlemmer i tiden som kommer.
Samtidig gir resultatene av forvaltingsreformen også noen
nye utfordringer. Jeg tenker på at fylkeskommunene vil
bestå og vil få styrket sin rolle som regional utviklingsaktør.
Vårt mandat bygger på samarbeid på tvers av grenser og
forvaltningsnivåer i den ”funksjonelle” Osloregionen. Et viktig
mål fremover blir derfor å legge ytterligere vekt på å utvikle
de nye samarbeidsformene som vi allerede er godt i gang
med i vår region.

Oslo, april 2009

Erling Lae, leder av Osloregionens styre
Byrådsleder i Oslo kommune
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1. Osloregionens mål og strategier
Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen
ble etablert 1. januar 2005. Horten kommune ble tatt
opp som medlem fra 1. januar 2008, og alliansen har i
2008 bestått av 57 kommuner og to fylkeskommuner i
hovedstadsområdet.
Samarbeidet er et svar på en situasjon der Osloregionen
opplever sterkt vekstpress i et nasjonalt perspektiv,
og samtidig skjerpet konkurranse fra stadig sterkere
europeiske storbyregioner.
I Osloregionens stiftelsesmøte 17. desember 2004 ble
det vedtatt en samarbeidsplattform som bl.a. angir
følgende rammer:

•• Strukturert og målrettet regionalt samarbeid skal gi
grunnlag for samordnet opptreden i saker som er
viktige for regionen.
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•• Samarbeidet skal rettes inn mot områder der

samordning av deltakernes innsats vil være viktig,
enten fordi oppgavene ikke kan ivaretas alene,
eller fordi det i dag ikke er arenaer som ivaretar
oppgavene tilstrekkelig godt.
•• Samarbeidet er basert på frivillighet og et
tillitsbasert interessefellesskap.
•• Gjennom å gå inn i alliansen har deltakerne
markert tilhørighet til den arbeids-, bolig- og
serviceregionen som hovedstadsområdet utgjør.
Samarbeidsalliansen har følgende
satsingsområder:
•• Profilering, nasjonalt og internasjonalt
•• Kompetanse og verdiskaping
•• Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon
•• Sosial infrastruktur

2.	OSLOREGIONENS ORGANER
2.1	Politiske organer
Samarbeidsrådet
Samarbeidsrådet er Osloregionens høyeste organ,
og ledes av styrets leder. Rådet fastlegger strategier
for samarbeidet i Osloregionen, og fastsetter
årlig medlemskontingent. Hvert medlem deltar i
samarbeidsrådet med én stemme. Samarbeidsråd
holdes ordinært én gang hvert kalenderår. I 2008 ble
det årlige møtet arrangert 8. september. Følende saker
var til behandling:

•• Årsrapport 2007
•• Medlemskontingent 2009
•• Strategier 2009 – 2011
Rådsmøtet ble kombinert med en konferansedel
der felles regional profilering og arbeid med
næringsutvikling var tema. Konsulent Hallgeir
Aalbu, SWECO Eurofutures, innledet om hvordan en
samarbeidsallianse kan bidra til å styrke regionens
konkurransekraft, og Konsernsjef Olle Zetterberg i
Stockholm Business Region presenterte erfaringer fra
Stockholm under møtets konferansedel. Rådsmøtet
ble avsluttet med middag og omvisning i Den Norske
Operaen i Bjørvika.

Styret
Styret er det utøvende organ for Osloregionen, og
ivaretar Osloregionens interesser mellom møtene i
samarbeidsrådet. Styret iverksetter samarbeidsrådets
beslutninger og vedtar blant annet årlig handlingsprogram
og budsjett for samarbeidsalliansens virksomhet. Oslo
kommune, fylkeskommunene og regionrådene har én
representant hver i styret.
Styret hadde 7 møter i 2008, og behandlet 64
saker. Viktige saker til behandling
•• Årsrapport og regnskap 2007
•• Osloregionens handlingsprogram og budsjett 2008
•• Strategier 2009 – 2011, innstilling til samarbeidsrådet
•• Medlemskontingent 2009, innstilling til
samarbeidsrådet
•• Samordnet areal- og transportstrategi for
Osloregionen.
•• Uttalelse til transportetatenes forslag til Nasjonal
Transportplan 2010 – 2019
•• Deltakelse i samarbeid om Regionalt
Innovasjonsprogram for Oslo og Akershus
•• Samarbeidsavtale med Oslo Teknopol AS
•• Revidert prosjektbeskrivelse ”Fritt kommunalt
tjenestevalg”

Osloregionens styre har hatt følgende sammensetning i 2008:
Oslo kommune:
Byrådsleder Erling Lae
(leder)

Samarbeidsrådet for
nedre Romerike:
Ordfører Anita Orlund,
Skedsmo kommune

Regionrådet for Hadeland:
Ordfører Anders Larmerud,
Lunner kommune

Nedre Glomma regionråd:
Ordfører Jan Olaf Engsmyr,
Sarpsborg kommune
(nestleder)

Follorådet:
Ordfører Christian
Hintze Holm,
Nesodden kommune

Rådet for Ringeriksregionen:
Ordfører Kjell Hansen,
Ringerike kommune

Akershus fylkeskommune:
Fylkesordfører
Nils Aage Jegstad

Regionrådet for
Indre Østfold:
Ordfører Svein Olav Agnalt,
Skiptvet kommune

Vestregionen:
Ordfører Karl Einar Halsestad,
Sande kommune

Østfold fylkeskommune:
Fylkesordfører
Ole Haabeth

Regionrådet for
Mosseregionen:
Ordfører Paul-Erik Krogsvold,
Moss kommune

Rådet for Drammensregionen:
Ordfører Ulla Nævestad,
Lier kommune

Øvre Romerike Utvikling:
Ordfører Terje Teslo,
Eidsvoll kommune

Haldenregionen:
Ordfører Per-Kristian Dahl,
Halden kommune
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2.2	Administrative organer
Sekretariatet
har
sekretariatsansvar
for
samarbeidsrådet og styret i Osloregionen. Sekretariatet
har det løpende plan- og budsjettansvaret for
Osloregionen, ivaretar overordnet koordinering av
Osloregionens administrative arbeid og samordner
Osloregionens utadrettede virksomhet. Sekretariatet
har to faste stillinger.
Koordineringsgruppen: Gruppen skal bidra
til utvikling av helhetlige strategier, informere
om og forankre samarbeidsalliansens arbeid i
medlemsorganisasjonene, og målbære synspunkter og
innspill fra medlemmene inn i samarbeidet. Gruppen
har representanter fra Oslo kommune, de deltakende
fylkeskommunene og regionrådene.
Faggrupper: I utgangspunktet ble det etablert
en faggruppe for hver av Osloregionens prioriterte
satsingsområder.
Gruppene
skal
bidra
til
strategiutvikling og er ansvarlig for utredningsoppdrag
og lignende på oppdrag fra Osloregionens styre.
Gruppene har medlemmer fra fylkeskommunene, Oslo
kommune og regionrådene i Osloregionen. Pr. 1. januar
2009 er det to aktive faggrupper, for henholdsvis
profilering og utbyggingsmønster, samferdsel og
kommunikasjon. Arbeidet med kompetanse og
verdiskapning samt sosial infrastruktur er reorganisert
i prosjektgrupper.
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Prosjektorganisering: Når oppgaver skal
prosjektorganiseres, er faggruppene ”basis” for
sammensetning av prosjektgrupper, eventuelt supplert
med eksterne representanter. Følgende tiltak i egen
regi har vært prosjektorganisert i 2008:

•• Samordnet areal- og transportstrategi for

Osloregionen (avsluttet januar 2008)
•• Pilotprosjekt ”Den grenseløse regionen”, om fritt
kommunalt tjenestevalg
Ledere av administrative grupper 2008

•• Fagsjef Hallvard Lunde, Oslo kommune,
Koordineringsgruppen

•• Direktør Kari Garmann, Osloregionens sekretariat,

Faggruppe for profilering
•• Seniorrådgiver Hans-Erik Fosby,
Østfold fylkeskommune, Faggruppe
for utbyggingsmønster, samferdsel og
kommunikasjon (vår 2008)
•• Plansjef Elisabeth Dahle, Østfold fylkeskommune,
Faggruppe for utbyggingsmønster, samferdsel og
kommunikasjon (høst 2008)
•• Seniorarkitekt Johan Borchgrevink
og sjefsingeniør Bjørn W. Helgesen,
Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune,
Prosjektledere for ”Areal- og transportstrategi
for Osloregionen”.
•• Kommunaldirektør WencheGrinderud,
Bærum kommune, leder av administrativ
styringsgruppe for prosjektet
”Den grenseløse regionen ” (høst 08)

Oscarsborg
Kilde: Nasjonale festningsverk.

2.3 Faste samarbeid
Oslo Teknopol IKS
Våren 2008 inngikk Osloregionen en rammeavtale
om samarbeid med Oslo Teknopol IKS, et næringsog markedsføringsselskap eid av Oslo kommune og
Akershus fylkeskommune. Rammeavtalen omfatter
oppfølging av felles regional strategi for internasjonal
profilering, ”En kunnskapsprofil for Osloregionen”,
samt oppfølgingen av Hovedstadsprosjektet og
regionens fem sterke næringsklynger. Begge disse
prosjektene inngår i ”Regionalt innovasjonsprogram
Oslo og Akershus” (RIP), og sekretariatet har vært
representert i styringsgruppen for dette programmet.

KOM-konferansen
Konferansen ”Kunnskap og Møteplass” (KOMkonferansen) ble arrangert for andre gang
9.
september 2008. Denne gang som en dagskonferanse i
tilknytning til Osloregionens rådsmøte. Arrangementet
er et samarbeidsprosjekt der følgende parter deltok:
NHO Oslo og Akershus, Oslo Teknopol, Innovasjon
Norge, Akershus fylkeskommune, Universitetet i Oslo,
Norges forskningsråd og LO, i tillegg til Osloregionen.
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3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2008
3.1 Langsiktige strategier
2009 – 2011
Med utgangspunkt i styrevedtak av januar 2008,
ble det satt i gang et arbeid med utvikling av
samarbeidsalliansens langsiktige strategier. Vedtaket
forutsatte også en gjennomgang av erfaringene så
langt og videreutviklingen av alliansens rolle som
regional aktør.
Samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 1.
januar 2005. Hovedfokuset var i de påfølgende år
rettet mot å utforme regionale strategier på de fire
prioriterte innsatsområdene profilering, kompetanse
og verdiskaping, areal- og transportutvikling og sosial
infrastruktur. Etter tre år var det høstet konkrete
erfaringer med samarbeidsalliansens virksomhet, noe
som ga grunnlag for refleksjon om mål, arbeidsformer
og resultater.
I løpet av 2008 ble det etter hvert klart at regjeringens
forvaltningsreform ikke ville medføre vesentlige
endringer i fylkeskommunenes ansvar og oppgaver.
Dette aktualiserte behovet for å videreutvikle
samarbeidet i Osloregionen for å styrke regionen
nasjonalt og internasjonalt.

Det var på denne bakgrunn styret i Osloregionen
vedtok å igangsette arbeidet med henblikk på å få
vurdert hvordan de etablerte strategier kunne følges
opp og om det var behov for å justere innsatsområdene
og strategiene.
Arbeidet ble lagt til samarbeidsalliansens administrative
koordineringsgruppe. Oppdraget var å utarbeide
forslag til strategiske føringer som kunne legges fram
for styret før sommeren 2008. Som grunnlag ble
det avholdt et arbeidsseminar i april, hvor eksterne
utredningsmiljøer og fagpersoner i Osloregionen fikk
anledning til å gi innspill til strategiarbeidet.
En hovedkonklusjon fra arbeidsseminaret var at det
er potensiale for økt samhandling og felles innsats
innen det som kan defineres som den funksjonelle
Osloregionen. Ingen annen organisasjon dekker dette
geografiske området, noe som gir samarbeidsalliansen
en viktig plattform for å utvikle et mer strukturert
og målrettet regionalt samarbeid. Utvikingen av
Osloregionens rolle som strategisk allianse ble derfor
fremhevet som et viktig overordnet tema.
Forslaget til langsiktige strategier for Osloregionen,
som ble behandlet av styret i juni og vedtatt av
rådet i september 2008, omfattet utredninger og
prosjekter for å vurdere samhandling og rolledeling
i forhold til eksisterende samarbeidsstrukturer og
arenaer, behov for en felles næringspolitisk strategi
og et felles gjennomføringsorgan for profilering og
næringsutviking. Videre omfattet forslaget konkret
oppfølging av den vedtatte areal- og transportstrategi
for Osloregionen og at pilotprosjektet ”Den grenseløse
regionen” videreføres.
Høsten 2008, i etterkant av rådets vedtak, ble det
utarbeidet skisser til prosjekt- og aktivitetsplaner for
oppfølging av strategiene. Viktige avklaringer var
knyttet til hvilket ambisjonsnivå man skulle legge seg
på; ressursmessig, organisatorisk og økonomisk. Det
ble også fokusert på rekruttering av deltagere inn i
aktuelle fag- og prosjektgrupper. Formell igangsetting
av nye prosjekter ble satt til januar 2009.

IFE. Kilde: Kunnskapsbyen.
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3.2	Profilering
Målet for samarbeidsalliansens profileringsarbeid er
å styrke kjennskapen nasjonalt og internasjonalt til
Osloregionens fortrinn og muligheter som nærings- og
kunnskapsregion.
Styret ga sommeren 2007 positiv støtte til et
felles strategidokument, ”En kunnskapsprofil for
Osloregionen”, og dette har siden ligget til grunn
for arbeidet. Oppfølging av den internasjonale
profileringsstrategien er koblet til Regionalt
Innovasjonsprogram
for
Oslo
og
Akershus
(RIP). Osloregionens sekretariat er representert
i styringsgruppen for RIP-samarbeidet, mens
faggruppen for profilering er referansegruppe for
prosjektene. Øvrige parter er Oslo kommune, Akershus
fylkeskommune, og Innovasjon Norge.
Oppfølgingen knyttet til profileringsstrategien er
delt i tre kategorier; innhold og profileringsmateriell,
PR og markedsføring, samt drift av servicekontor for
næringslivet og samordningsarbeid. Oslo Teknopol
IKS er gjennomføringsorgan for arbeidet. Knyttet til
Osloregionens deltagelse i profileringssamarbeidet
legger Oslo Teknopol nå, så langt det er praktisk
mulig, opp til at alt internasjonalt profileringsmateriale
skal reflektere hele Osloregionens geografi, ikke bare
Oslo og Akershus.
Et av de første tiltakene som ble gjennomført var et
forprosjekt om internasjonal rekruttering av høyt
kvalifiserte kunnskapsarbeidere til Osloregionen.
Forprosjektet ble ledet av Innovasjon Norge
og ble ferdigstilt våren 2008. Resultatene fra
forprosjektet ble presentert for Osloregionens
styre i oktober.
Nasjonalt har samarbeidsalliansen profilert seg
gjennom utarbeidelse av et bilag til Dagens
Næringsliv i mai 2008, der Osloregionen og en
rekke sentrale regionale aktører ble presentert
i stor bredde. Dette bilaget ble godt mottatt.

3.3 Kompetanse og 		
verdiskaping
Utgangspunktet for prosjekter og tiltak knyttet
til kompetanse og verdiskapning er en analyse av
Osloregionen som et nasjonalt tyngdepunkt for
kunnskapsbasert næringsliv.

Innsatsområder i 2008 var:
Hovedstadsprosjektets klyngesatsning
Hovedstadsprosjektet tar utgangspunkt i de fem
næringsklyngene i regionen med størst internasjonalt
potesial; maritim, energi og miljø, IKT, life science
og kultur. Målet er å videreutvikle og forsterke det
etablerte klyngesamarbeidet for å øke regionens
konkurranseevne.
Hovedstadsprosjektet og satsingen på klyngemobilisering inngår i Regionalt Innovasjonsprogram for
Oslo og Akershus (RIP), og samarbeidspartene i
prosjektet er Oslo kommune, Akershus fylkeskommune,
Osloregionen samt aktører fra næringsliv og FoUmiljøer innen de enkelte næringsklynger. Oslo Teknopol
IKS er gjennomføringsorgan for arbeidet.
Som følge av Osloregionens deltagelse i Hovedstadsprosjektet har nå bedrifter og FoU-institusjoner utenfor
Oslo og Akershus samme mulighet til å
melde seg på de aktiviteter og
arbeidsgrupper som arrangeres
og gjennomføres i regi av de
fem klyngenettverkene.
I 2008 har Oslo Teknopol hatt
møter med aktører i Buskerud,
Vestfold og Østfold, der tema
har vært samarbeidsflater opp
mot klyngeinitiativene og felles
profileringsarbeid. Konkret har
møtene resultert i at Høgskolen i
Osloregionen Årsrapport 2008
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Vestfold nå er aktivt med innen Oslo Maritime Nettverk,
samt i et samarbeid om felles markeringer av de kreative
næringene (Oslo Region Kreative Week).
Spørsmålet om etablering av nye klynger har vært
drøftet. Konkret har etablering av henholdsvis en
finansklynge og en nanoteknologiklynge vært vurdert.
Konklusjonen har imidlertid blitt at det ikke ennå er
grunnlag for dette.
Nærings- og klyngeutviklingssamarbeidet vurderes
løpende med de andre delene av Osloregionen,
spesielt Buskerud og Østfold fylkeskommune. I regi av
Forskningsrådets program “Virkemidler for Regional
Innovasjon” (VRI) arbeides det nå for å utvikle tettere
kontakt og samarbeid, blant annet gjennom fylkene
rundt Oslofjorden.
Som en del av samarbeidsalliansen Oslo
regionens oppfølging av Hovedstadsprosjektet ble Oslo Teknopol gitt i oppdrag
å gjennomføre prosjektet ”Trådløs
Kulturregion”. Målet med prosjektet
var å gjennomføre en kartlegging av
informasjonsstrategier og teknologiske
løsninger blant kulturinstitusjoner i Osloregionen. Resultatet av kartleggingen er
rapporten ”Uten en tråd?”, som forelå i
april 2008. Rapporten viser blant annet.
at kulturinstitusjonene i utstrakt grad
satser på bruk av web-teknologi i informasjonen
til sine brukere og målgrupper.

KOM 2008 (Kunnskap og Møteplass)
Konferansen ”Kunnskap og Møteplass” ble 9.
september 2008 arrangert for andre gang, som en
dagskonferanse i tilknytning til Osloregionens rådsmøte.
Samarbeidsparter var NHO Oslo og Akershus, Oslo
Teknopol, Innovasjon Norge, Akershus fylkeskommune,
Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd og LO, i
tillegg til Osloregionen. Tema for konferansen var
”Fra potensial til resultater – Osloregionen som
internasjonal kunnskapsregion”, og hensikten var å
synliggjøre Osloregionens styrker og muligheter innen
næringsutvikling og FoU - internasjonalt, nasjonalt og
regionalt.
Konferansen ble gjennomført på Felix konferansesenter
på Aker Brygge med drøyt 100 deltakere fra politikk,
næringsliv, forskning og virkemiddelapparat. Konferansen ga gode eksempler på innovasjon og nyskaping i
regionen. Det er en målsetting å videreføre konferansen
som en årlig møteplass for det offentlige, næringslivet
og FoU-miljøene i Osloregionen. Viktige målgrupper er
næringsliv, virkemiddelaktører i innovasjonssystemet og
utdannings- og forskningsinstitusjoner i Osloregionen, i
tillegg til Osloregionens medlemmer.

Rekruttering til realfag
”Søkning til teknologi- og realfagsstudier
for Osloregionen 2001 – 2007” er
en undersøkelse av rekrutteringen
til realfag og teknologiske fag på
universitetsog
høgskolenivå.
Hovedformålet med undersøkelsen
var å undersøke om rekrutteringen til
teknologi- og realfagstudier er blitt
styrket i de senere årene. Rapporten fra
undersøkelsen, som ble gjennomført av
NIFU STEP, ble presentert i januar 2008.
Den viser samlet en økning i antall søkere
og en viss bedring i deres kvalifikasjoner,
men samtidig store variasjoner for de ulike
deler av Oslo-regionen.

Kilde: Drammensregion.
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3.4	Areal- og transport strategi for Osloregionen
Arbeidet med prosjektet ”Samordnet areal- og
transportstrategi for Oslo-regionen”, et 2-årig prosjekt,
ble avsluttet i våren 2008. Forslaget til strategidokument
ble sendt på åpen høring høsten 2007, og
høringsinnspillene viste
bred tilslutning til de
foreslåtte hovedgrep.
Samordnet areal- og
Prosjektet ble avsluttet
transportstrategi for Osloregionen
med
sluttbehandling
av strategidokumentet
i Oslo-regionens styre
i januar 2008 og
påfølgende behandling
i medlemskommunene.
Januar 2008

Prosjektets målsetting
var mer samordnet arealog
transportutvikling
i regionen, og større gjennomslag for regionens
samferdselsprioriteringer. Prosjektets utgangspunkt var
at den økte internasjonale konkurransen krever stadig
større og mer effektive regionale arbeidsmarkeder for
å kunne hevde seg, samtidig som økt fokus på miljø
og global oppvarming skaper behov for nye og mer
miljøvennlige løsninger når det gjelder arealbruk og
transport. Det vedtatte strategidokumentet legger
til grunn at disse utfordringene bør løses ved at det
legges til rette for flerkjernet utvikling av Osloregionen
med mest mulig fullverdige byer og tettsteder,
bevaring av grøntstrukturen mellom dem og et
effektivt og miljøvennlig transportsystem som knytter
den flerkjernede regionen sammen. Det anbefales
at transportsystemet skal baseres på skinnegående
kollektivmidler i kombinasjon med et vegsystem som
har god fremkommelighet for kollektivtrafikken.
PMS 3015
C 100 M 32 Y 0 K 28

PMS 361
C 68 M 0 Y 87 K 0

”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen”
er et viktig grunnlag for regionens egen planlegging
(fylkes- og kommuneplaner) og utgangspunkt for
regionens innspill til nasjonale samferdselsprioriteringer,
spesielt Nasjonal transportplan 2010-2019. Prosjektets
organisering og arbeidsformer har sikret bred forankring
i medlemsorganisasjonene, tett samarbeid med statlige
samferdselsmyndigheter og samordning med andre
relevante prosesser. Finansieringen av prosjektet var et
spleiselag mellom samarbeidsalliansen, Oslo kommune,
Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Knyttet til arbeidet med Osloregionens strategier
2009 – 2011 ble det i rådsmøtet i september 2008
vedtatt å følge opp areal- og transportstrategien for
Osloregionen, gjennom å dokumentere utbygging og
fysisk planlegging i forhold til Osloregionens strategier
og etablering av kriterier for dette, samt utvikle en
helhetlig strategi for godslogistikk i Osloregionen.

3.5	Sosial infrastruktur
Prosjektet ”Fritt kommunalt tjenestevalg”
startet
høsten 2006, med formål om å utrede et tilbud
der innbyggerne etter egne preferanser velger hvor
i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte
kommunaleog
fylkeskommunale
tjenester.
Prosjektet har hentet inspirasjon og erfaringer fra
andre skandinaviske storbyregioner, og det er utredet
potensielle tjenesteområder for ordningen: barnehage,
grunnskole, videregående opplæring, voksenopplæring,
helsetjenester og tilbud til eldre og funksjonshemmede.
Styret i Osloregionen inviterte høsten 2007 alle
kommuner og fylkeskommuner i regionen til å være med
i et pilotprosjekt for å prøve ut ordningen. Prosjektet ble
omdøpt til ”Den grenseløse regionen”, og høsten 2008
ble det etablert en egen administrativ styringsgruppe for
prosjektet. Det viste seg at forankringen av deltakelse
i pilotene var så vidt tidkrevende at man ikke lyktes å
sette disse i gang i 2008 slik det var planlagt. Interessen
har vært størst blant kommunene i Øvre Romerike og
i Vestregionen, og det er lagt opp til at piloter settes i
gang med deltagere herfra i 2009.

3.6 Dialog og samspill med
eksterne aktører
En av kjerneoppgavene for Osloregionen som politisk
strategisk samarbeidsallianse, er å påvirke gjennom
dialog og samspill med sentrale samfunnsaktører.
Dialogen med regjering og Storting er særlig viktig i
så måte. Under arbeidet med Hovedstadsmeldingen
ble Osloregionens styre i 2005 tildelt en rolle
som politisk kontaktorgan for Kommunal- og
regionaldepartementet. Departementet har gitt
signaler om at det er innstilt på en videre kontakt med
Osloregionen etter at Forvaltningsreformen var ferdig
behandlet i Stortinget høsten 2008.
Nasjonal Transportplan 2010-2019:
Osloregionens styre har avgitt egen høringsuttalelse til
transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2010
– 2019 (NTP). I høringsuttalelsen ble det pekt på at NTPs
planrammer til jernbaneprosjekter, stamvegnettet og
øvrige riksveger må økes betydelig for å imøtekomme
Osloregionens utfordringer til et effektivt, miljøvennlig
og tilgjengelig transportsystem med lavest mulig behov
for biltransport. Spesielt ble behovet for å prioritere
nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski vektlagt. Behovet
for en betydelig økt statlig innsats til finansiering av
utbyggingen av transportsystemet i Osloregionen ble
også understreket.
Også den endelige versjonen av ”Samordnet arealog transportstrategi for Osloregionen” ble oversendt
Samferdselsdepartementet, som et helhetlig innspill fra
regionen til NTP 2010 – 2019.
Osloregionen Årsrapport 2008
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4. REGNSKAP 2008
REGNSKAP FOR SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN 2008
Regnskap 2008

Budsjett 2008

Kontingenter
Refusjon Rådsmiddag
Ekstraordinær inntekt
Refusjon merverdiavgift
Sum driftsinntekter

2 880 680
11 800
45 000
218 917
3 156 397

2 900 000
0
0
0
2 900 000

Sekretariatet, lønnsutgifter
Andre driftsutgifter
Prosjekter/tiltak/utviklingsarbeid
Utgift merverdiavgift
Sum driftsutgifter

1 260 192
817 028
1 109 307
228 255
3 414 782

1 550 000
1 050 000
2 681 000
0
5 281 000

Merforbruk
IB mindreforbruk
Årets merforbruk
Overført mindreforbruk til 2009
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Avvik

Note

19 320
11 800
45 000
218 917
256 397

1
2
3

289 808
232 972
1 571 693
- 228 255
1 866 218

4
5
6

-

258 385
2 381 000
258 385
2 122 615			

7

Noter til regnskapet
I henhold til Osloregionens vedtekter er styret tillagt det løpende ansvar for og tilsyn med økonomiforvaltningen.
Etter vedtak i styret ivaretas den løpende økonomi- og budsjettstyringen av sekretariatet.
Regnskapet for Osloregionen føres som en integrert del av Oslo kommunes regnskap på eget kostnadssted,
og omfattes av kommunens rutiner for regnskapsføring. Det føres ikke egen balanse.
Oslo kommunerevisjon er regnskapets revisor.
1. 	Osloregionens eget inntektsgrunnlag består av en medlemskontingent, som for 2008 utgjør kr 1,- pr. innbygger
for kommuner og fylkeskommuner. Oslo kommune betaler kr 2,- pr. innbygger, som kommune med
fylkeskommunale oppgaver. Beregningsgrunnlaget er innbyggertallet pr. 1.1.2007. Budsjettallet er en avrunding.
2.	Deltakere ved rådsmiddag 8. september 2008 har innbetalt kr 200,- pr. person.
3. En feilføring i 2007, knyttet til mva-avgift, er rettet opp i 2008.
	Dette medfører en ekstraordinær inntekt på kr 45 000.
4. Lønn til sekretariatsleder samt fagsjef følger Oslo kommunes lønnstabell.
Mindreforbruk skyldes i hovedsak at stillingen som fagsjef sto ubesatt i perioden februar – august.
5.	Posten omfatter:
a.
Betaling til Oslo kommune for kontorleie, kontorteknisk bistand, regnskapsføring mv.
b.
Sekretariatets løpende virksomhet samt felles tiltak for Osloregionens organisasjon.
c.
Hjemmeside. Primært kompensasjon av lønnskostnader til Oslo kommune for ekstra
		
støttetjenester i perioden hvor det bare var èn ansatt i sekretariatet.			
d.
Profilering og informasjon. Herunder avisbilag om Osloregionen distribuert med
		Dagens Næringsliv mai 2008. 							
e.
Møteutgifter for samarbeidsrådet og styret. Herunder utgifter knyttet til
		
samarbeidsrådets årsmøte i september 2008.					
		
		

kr
kr

200 000
226 809

kr

64 809

kr

110 512

kr

214 901

kr
kr
kr
kr
kr

207 748
145 442
124 000
60 000
72 117

kr

500 000

Mindreforbruket på posten er primært knyttet til et redusert aktivitetsnivå i
informasjons- og profileringsarbeidet i perioden med bare èn ansatt i sekretariatet.

6.	Posten omfatter følgende prosjekter:
a.
Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen				
b.
Fritt kommunalt tjenestevalg, pilotprosjektet ”Den grenseløse regionen”.		
c.
Trådløs kulturregion. Rapporten ”Uten en tråd?”					
d.
KOM Kunnskap og Møteplass 2008, konferanse 9.9.2008.				
e.	Osloregionens strategi. Utredninger og Work-shop 14.4.2008				
f.
Samarbeidsprosjekter i regi av Oslo Teknopol IKS. Omfatter deltakelse i
		
Hovedstadsprosjektet og Internasjonal profilering nyttet til regionalt
		
innovasjonsprogram for Oslo og Akershus.					

Underforbruket på posten er primært knyttet til pilotprosjektet ”Den grenseløse regionen”, som ikke er kommet
i gang så raskt som forutsatt (ca 0,9 mill). I tillegg kommer mindreforbruk knyttet til det avsluttede prosjektet
”Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen” (0,2 mill) og arbeidet med Osloregionens langsiktige
strategier (0,2 mill), samt at avsatt prosjektreserve ikke ble benyttet (0,225 mill).
7. Mindreforbruk på 2,122 mill. overføres til disposisjon for samarbeidsalliansen
	Osloregionen i 2009. Av beløpet utgjør 0,801 mill. øremerkede midler knyttet til ”Den grenseløse regionen”.
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VEDLEGG
Medlemmer i samarbeidsalliansen Osloregionen 2008

Fylkeskommuner

Kommuner Buskerud:

Kommuner Østfold:

(inkl. Oslo kommune):

Drammen		
Hole
Hurum
Lier
Nedre Eiker
Ringerike
Røyken
Øvre Eiker

Aremark
Askim
Eidsberg		
Fredrikstad
Halden		
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss		
Rakkestad
Rygge		
Rømskog
Råde		
Sarpsborg
Skiptvet
Spydeberg
Trøgstad
Våler

Oslo kommune
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Kommuner Akershus:
Asker
Aurskog-Høland
Bærum
Enebakk
Eidsvoll
Frogn		
Fet
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog		
Nannestad
Nes
Nesodden
Nittedal
Oppegård
Rælingen
Skedsmo
Ski
Sørum
Ullensaker
Vestby
Ås

Kommuner Oppland:
Gran
Jevnaker
Lunner

Kommuner Vestfold:
Hof		
Holmestrand
Horten
Sande
Svelvik
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Sekretariatet for Osloregionen
Rådhuset I 0037 Oslo
Telefon 23 46 11 22 I Telefaks 23 46 17 43
www.osloregionen.no

