Årsrapport

2007

INNHOLD
Forord

3

1.

OSLOREGIONENS MÅL OG STRATEGIER	

4

2.

OSLOREGIONENS ORGANER	

6

2.1

Politiske organer

6

2.2

Administrative organer

8

3.

INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2007

9

3.1

Profilering

9

3.2

Kompetanse og verdiskaping

9

3.3

Areal og transportstrategi for Osloregionen

11

3.4

Sosial infrastruktur

11

3.5	Dialog og samspill med eksterne aktører

11

4.	REGNSKAP 2007

12

VEDLEGG: Medlemmer i Osloregionen 2007

15

2

Osloregionen Årsrapport 2007

FORORD
Året 2007 var Osloregionens tredje virkeår. Den første
etableringsfasen var lagt bak oss. Oppfølgingen av
samarbeidsalliansens strategiområder var godt i gang, og den
politiske organiseringen hadde langt på vei funnet sin form.
Osloregionens handlingsprogram for 2007 omfattet relativt
ambisiøse mål og planer som sto for gjennomføring. Fra
regjeringens side skulle Hovedstadsmeldingen legges frem,
og Forvaltningsreformens første fase var på trappene. Vi gikk
derfor inn i det nye året med en viss forventning og spenning,
både til oss selv som en politisk medlemsorganisasjon, og
hvilke nye statlige rammebetingelser som ville avtegne seg
i løpet av året.
Prinsippene for ny regionreform som var på høring
våren 2007, ga ingen varsler om radikale endringer i dag
ens forvaltningsnivåer. Hovedstadsmeldingen ble lagt frem
sommeren 2007. Heller ikke den varslet radikale endringer
for hovedstadsområdet som region, selv om meldingen
inneholder positive signaler innen områder som berører
innovasjon og internasjonalisering.
Flere av tiltakene som er igangsatt siden etableringen har gått
over flere år, og viktige milepæler er nådd innen alliansens
fire hovedsatsningsområder i løpet av 2007. Gjennomføring
av strategiarbeidet har fulgt to ”hovedspor”. Det ene er tiltak
i egen regi – hvor Osloregionen selv etablerer prosjektene og
styrer dem. Langs det andre sporet går Osloregionen inn som
part i nye eller etablerte regionale utviklingstiltak.
Osloregionens største prosjekt i egen regi, ”Samordnet
areal- og transportstrategi for Osloregionen” ble ferdigstilt
ved årsskiftet 2007/2008. I skrivende stund oversendes
strategidokumentet til medlemmene for videre oppfølging, og
til Samferdselsdepartementet som innspill til NTP 2010-2019.
Samtidig er prosjektet ”Den grenseløse regionen” i gang med
rekruttering av medlemskommuner til pilotforsøk med valg av
tjenester på tvers av kommunegrensene.
Samarbeidsprosjektet
om
internasjonal
profilering
”En kunnskapsprofil og Osloregionen” ble ferdigstilt
sommeren 2007. Innenfor Osloregionens regionale
program for næringsutvikling har blant annet oppfølgingen
av Hovedstadsprosjektet og regionens fem sterke
næringsklynger stått på dagsorden. Begge prosjekter utgjør
kjernen i hovedmålet om å øke regionens internasjonale
konkurransekraft, og gjennomføres i partnerskap mellom
flere regionale aktører. Dette er samarbeidsformer og
satsningsområder som jeg forventer vil få økt oppmerksomhet
i årene som kommer.

Byrådsleder Erling Lae

Styret har siden etableringen lagt vekt på politisk dialog med
regjeringen på aktuelle tema for alliansen. Styret fikk også
tidlig en rolle som politisk kontaktorgan i Kommunal- og
regionaldepartementets arbeid med Hovedstadsmeldingen.
Fra Osloregionens side er det uttalt et ønske om at denne
ordningen skal fortsette i oppfølgingen av meldingen.
Året 2007 var også et valgår. For Osloregionen har det
betydd en rekke nye medlemmer blant våre 59 ordførere og
fylkesordførere i Samarbeidsrådet. I Osloregionens styre, som
teller 14 medlemmer, er 10 av representantene nye av året.
Etter tre år er det naturlig å oppsummere erfaringer – og å rette
blikket fremover. Det nye styret har nylig vedtatt at det skal
settes i gang et arbeid med utvikling av samarbeidsalliansens
strategier på lang sikt. I dette ligger også en gjennomgang av
erfaringene så langt og videreutviklingen av alliansens rolle
som regional aktør.
Jeg vil gjerne takke alle som har bidratt til Osloregion
ens resultater og utvikling frem til nå, både på politisk og
administrativt nivå. Samtidig ønsker jeg nye ordførere
og medarbeidere velkommen til de spennende utfordringene
som ligger i å meisle ut veien videre for samarbeidsalliansen.

Oslo, april 2008

Erling Lae, leder av Osloregionens styre
Byrådsleder i Oslo kommune
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1. Osloregionens mål og strategier

Foto: Hanne Olsen, Innovasjon Norge

Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen,
som ble etablert 1. januar 2005, består ved utgangen
av 2007 av 57 kommuner og to fylkeskommuner
i hovedstadsområdet. Horten kommune ble tatt opp
som nytt medlem fra 2008.
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
•• 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
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•• 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

Osloregionen Årsrapport 2007
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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 sam
arbeidsrådet med én stemme. Samarbeidsråd holdes
ordinært én gang hvert kalenderår. I 2007 ble det
årlige møtet arrangert 5. juni. Følende saker var til
behandling:

•• Årsrapport 2006
•• Medlemskontingent 2008
•• Strategier 2008
•• Søknad fra Horten kommune

om medlemskap i Osloregionen

Rådsmøtet ble kombinert med en konferanse der
Hovedstadsmeldingen var tema. Statssekretær Inge
Bartnes presenterte hovedpunktene i meldingen under
møtets konferansedel.
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 handlings
program og budsjett for samarbeidsalliansens
virksomhet. Oslo kommune, fylkeskommunene og
regionrådene har én representant hver i styret.
Styret i Osloregionen ved konstituering i 2007. Foto: nyebilder.no

Osloregionens styre har hatt følgende
sammensetning frem til valget 2007:
Oslo kommune:
Byrådsleder Erling Lae, leder
Nedre Glomma regionråd:
Ordfører Ole Haabeth,
Fredrikstad kommune, nestleder
Akershus fylkeskommune:
Fylkesordfører Hildur Horn Øien
Østfold fylkeskommune:
Fylkesordfører Arne Øren
Øvre Romerike utvikling:
Ordfører Svein Kogstad, Gjerdrum kommune
Samarbeidsrådet for nedre Romerike:
Ordfører Tom Christophersen, Nittedal kommune
Follorådet:
Ordfører Thore Vestby, Frogn kommune
Indre Østfold regionråd:
Ordfører Ellen Løchen Børresen, Trøgstad kommune
Regionrådet for Mosseregionen:
Ordfører Paul-Erik Krogsvold, Moss kommune
Haldensregionen:
Ordfører Per-Kristian Dahl, Halden kommune
Regionrådet for Hadeland:
Ordfører Harald Nessjøen, Lunner kommune
Rådet for Ringeriksregionen:
Ordfører Kolbjørn Kværum, Ringerike kommune
Vestregionen:
Ordfører Odd Reinsfelt, Bærum kommune
Rådet for Drammensregionen:
Ordfører Roger Ryberg, Hurum kommune
Etter valget ble følgende ordførere/
fylkesordførere valgt som representanter
til styret:
Oslo kommune:
Byrådsleder Erling Lae
Akershus fylkeskommune:
Fylkesordfører Nils Aage Jegstad
Østfold fylkeskommune:
Fylkesordfører Ole Haabeth
Øvre Romerike Utvikling:
Ordfører Terje Teslo, Eidsvoll kommune

6

Osloregionen Årsrapport 2007

Møte i samarbeidsrådet, juni 2007. Foto: nyebilder.no

Samarbeidsrådet for nedre Romerike:
Ordfører Anita Orlund, Skedsmo kommune
Follorådet:
Ordfører Christian Hintze Holm, 
Nesodden kommune
Regionrådet for Indre Østfold:
Ordfører Svein Olav Agnalt, Skiptvet kommune
Regionrådet for Mosseregionen:
Ordfører Paul-Erik Krogsvold, Moss kommune
Nedre Glomma regionråd:
Ordfører Jan Olaf Engsmyr, Sarpsborg kommune
Haldenregionen:
Ordfører Per-Kristian Dahl, Halden kommune
Regionrådet for Hadeland:
Ordfører Anders Larmerud, Lunner kommune
Rådet for Ringeriksregionen:
Ordfører Kjell Hansen, Ringerike kommune
Vestregionen:
Ordfører Karl Einar Halsestad, Sande kommune
Rådet for Drammensregionen:
Ordfører Ulla Nævestad, Lier kommune
Det nye styret konstituerte seg 3. desember 2007.
Byrådsleder Erling Lae, Oslo kommune ble valgt som
styrets leder for en periode av to år.
Ordfører Jan Olaf Engsmyr, Nedre Glomma regionråd
ble valgt som nestleder for samme periode.

Ordfører Karl Einar Haslestad tiltrådte styret som
representant for Vestregionen etter ordfører Odd
Reinsfelt 01.01.08. Ordfører Christian Hintze Holm
tiltrådte på samme tid som representant for Follorådet
etter ordfører Thore Vestby.
Styret hadde syv møter i 2007, og behandlet
64 saker. Viktige saker til behandling:
••Årsrapport og regnskap 2006
•• Osloregionens handlingsprogram og
budsjett 2007
•• Strategier 2008, innstilling til samarbeidsrådet
•• Medlemskontingent 2008,
innstilling til samarbeidsrådet
•• Regional strategi for internasjonal profilering
•• Regionalt program for næringsutvikling
– handlingsplan 2007
•• Samordnet areal- og transportstrategi
for Osloregionen: godkjenning av revidert
prosjektbeskrivelse og utsendelse av
høringsforslag
•• Reviderte prosjektbeskrivelse
”Fritt kommunalt tjenestevalg”
•• Uttalelse til St.meld. nr. 12
”Regionale fortrinn – regional fremtid”
•• Gardermoen 2040 – strategisk utviklingsplan
for Gardermoen – høringsuttalelse
•• Oslo kommuneplan 2008 –
innspill fra Osloregionen

Osloregionen Årsrapport 2007
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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
og faggruppene
har medlemmer fra
fylkeskommunene,
Oslo kommune
og regionrådene
i Osloregionen.

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.
Faggrupper
Det er faggrupper for hver av Osloregionens
prioriterte satsingsområder. Gruppene skal bidra til
strategiutvikling og er ansvarlig for utredningsoppdrag
og lignende på oppdrag fra Osloregionens styre.

Ledere av administrative grupper 2007:
•• Spesialrådgiver Hallvard Lunde, Oslo kommune,
Koordineringsgruppen
•• Direktør Kari Garmann, Osloregionens sekretariat,
Faggruppe for profilering
•• Spesialrådgiver Øystein Lunde, Akershus
fylkeskommune, Faggruppe for kompetanse og
verdiskaping
•• Seniorrådgiver Jan Terjer Hanssen, Akershus
fylkeskommune, Faggruppe for utbyggingsmønster,
samferdsel og kommunikasjon
•• Seniorarkitekt Johan Borchgrevink og
sjefsingeniør Bjørn W. Helgesen, Plan- og
bygningsetaten, Oslo kommune, Prosjektledere for
”Areal- og transportstrategi for Osloregionen”
•• Kommunaldirektør Tage Gam, Bærum kommune,
leder av Faggruppe for sosial infrastruktur og
prosjektleder for ”Fritt kommunalt tjenestevalg”

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 2007:
•• Areal- og transportstrategi for Osloregionen
•• Fritt kommunalt tjenestevalg

Foto: Stockexpert
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3. INNSATSOMRÅDER OG AKTIVITETER I 2007
3.1	Profilering
Oslo Teknopol IKS er et næringsselskap eid av Oslo
kommune og Akershus fylkeskommune, med internasjonal markedsføring som sentral oppgave. Høsten
2006 ble det inngått avtale mellom Osloregionen og
Oslo Teknopol om at Osloregionen skulle delta
i et regionalt samarbeid for å utforme en strategi
for internasjonal profilering av Osloregionen.
Øvrige samarbeidsparter er Oslo kommune,
Akershus fylkeskommune, Innovasjon Norge og
samarbeidspartene i de fem etablerte næringsklyng
ene i regionen. Målet for profileringsarbeidet er å
styrke kjennskapen nasjonalt og internasjonalt til
Osloregionens fortrinn og muligheter som nærings- og
kunnskapsregion.
Oslo Teknopol sendte våren 2007 ut til høring et
utkast til profileringsstrategi ”En kunnskapsprofil for
Osloregionen” til samarbeidspartene i regionen. Etter
en intern høring i Osloregionen, ga styret positiv støt
te til strategidokumentet sommeren 2007. Endelige
dokument ble ferdigstilt høsten 2007.
Som en første oppfølging av strategien har styret
vedtatt å delta i et forprosjekt for internasjonal
rekruttering. Forprosjektet startet opp høsten 2007
under ledelse av Innovasjon Norge, og forventes ferdig
våren 2008.
Oppfølgingen av den internasjonale profilerings
strategien er koblet til Regionalt Innovasjonsprogram
for Oslo og Akershus. Sekretariatet er representert
i styringsgruppen for de prosjekter eller program
områder Osloregionen deltar i, mens faggruppen
for profilering er Osloregionens referansegruppe for
prosjektene.

3.2 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. Osloregionens oppgave
er å legge til rette for at dette fortrinnet styrker region
ens internasjonale konkurranseevne. Det regionale
samarbeidet gir mulighet for bedre sammenheng

Foto: Stockexpert

Osloregionen dekker til sammen ca. 14 400 km2

i virkemiddelbruken i regionen som helhet, og
dermed sikre større slagkraft i det næringspolitiske
utviklingsarbeidet
De enkelte prosjektene:
Hovedstadsprosjektets klyngesatsning
Osloregionens engasjement i Hovedstadsprosjektets
klyngesatsning, er en del av samarbeidet med Oslo
Teknopol og Oslo og Akershus Regionale Innovasjons
program.
Hovedstadsprosjektet tar utangspunkt i de fem
næringsklyngene i regionen med størst internasjonalt
potensial; maritim, energi og miljø, IKT, life science
og kultur. Målet er å videreutvikle og forsterke det
etablerte klyngesamarbeidet for å øke regionens
konkurranseevne.
Pågående aktiviteter:
••Vurdere de fem klyngenes representativitet
i hele Osloregionen
•• Vurdere utvidet deltakelse fra bedrifter
og FoU-institusjoner fra hele Osloregionen
i de fem klyngene
•• Vurdere om antall klynger bør utvides
•• Trådløs kulturregion: forprosjekt ferdigstilles
på nyåret i 2008
Osloregionen Årsrapport 2007
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Foto: Nancy Bundt, Innovasjon Norge

virkemidler for regional innovasjon
Norges forskningsråd igangsatte i 2007 det nye
forskningsprogrammet ”Virkemidler for regional
innovasjon” (VRI). Programmet skal bidra til
kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping
gjennom regional samhandling og en forsterket FoUinnsats. Det forutsettes aktiv regional involvering
i prosjektene som skal fylle programmet. Regionale
partnerskap under ledelse av fylkeskommunene
utvikler regionale VRI-programmer, og søker Norges
forskningsråd om midler til etablering og gjennomføring
av prosjekter. Samarbeid og samordning av prosjekter
i VRI-programmet innen Osloregionen kan bidra til
mer aktiv og strategisk bruk av offentlige virkemidler
i regionen, og til at virkemiddelapparatet videreutvikles
i tråd med hovedstadsområdets behov.
Sentrale aktiviteter:
•• Avklare grunnlaget for samarbeid innenfor
regionen om felles VRI-prosess
•• Etablere samarbeidsorgan for VRI-prosessen
•• Gjennomføre prosessen og fremme søknad til
Norges forskningsråd (søknadsfrist 15. mai 2007)
I løpet av prosessen med å utvikle søknaden viste det
seg ikke mulig å forene de tre fylkenes prioriteringer
og strategier innenfor samme søknad. Østfold
fylkeskommune fremmet dermed egen søknad. Oslo
og Akershus fremmet felles søknad. Søknaden fra
Østfold ble imøtekommet. Akershus og Oslo mottok
avslag. De to fylkene har i løpet av høsten utarbeidet
ny søknad for 2008.
Rekruttering til realfag
Osloregionen har gitt NIFU STEP i oppdrag å gjennom
føre en undersøkelse av rekrutteringen til realfag og
teknologiske fag på universitets- og høgskolenivå.
Undersøkelsen ble ferdigstil årsskiftet 2007/2008 og
viser store variasjoner i ungdommens interesse for
realfag i ulike deler av Oslo-regionen.
10
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Leverandørutvikling
Leverandørutvikling skal motivere og bidra til
at bedrifter bedre utnytter leveranser til store
utbyggingsprosjekter som kilde til innovasjon og
kompetanseutvikling. Dermed oppnår en at flere
bedrifter og sterkere nettverk kan konkurrere om
leveranser til profesjonelle og krevende kunder i offent
lig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt. Oslo
og Akershus har satset på leverandørutvikling siden
Gardermoen-utbyggingen, og har drevet et 3-årig
prosjekt (LUHO). En utvidelse av prosjektet til å omfatte
hele Osloregionen gjør at flere utbyggingsprosjekter
blir aktuelle for leverandørutvikling, samtidig som
prosjektets nedslagsfelt i næringslivet blir større.
KOM 2007 (Kunnskap og Møteplass)
Konferansen ”Kunnskap og Møteplass” ble arrangert
27. – 28.03.07 i regi av Osloregionen, NHO Oslo
og Akershus, Oslo Teknopol, Innovasjon Norge,
Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd og LO. Tema
for konferansen var ”Osloregionen i verden”.
Hensikten med konferansen var å synliggjøre Oslo
regionens styrker og muligheter innen næringsutvikling
og FoU - internasjonalt, nasjonalt og regionalt.
Konferansen ble gjennomført på Arena Hotell på
Lillestrøm med 350 deltakere fra politikk, næringsliv,
forskning og virkemiddelapparat. Konferansen
ga gode eksempler på innovasjon og nyskaping i
regionen. Det er en målsetting å gjøre konferansen til
en årlig møteplass for det offentlige, næringslivet og
FoU-miljøene i Osloregionen. Viktige målgrupper er
næringsliv, virkemiddelaktører i innovasjonssystemet
og utdannings- og forskningsinstitusjoner i Oslo
regionen, i tillegg til Osloregionens medlemmer.

Samordnet area
transportstra l- og
tegi for Oslo
regione

n

Januar 2008

3.3	Areal- og
transportstrategi
for Osloregionen

3.4	Sosial infrastruktur

”Felles, overordnet areal- og
transportstrategi for Osloregionen” er et 2-årig
prosjekt som startet 01.03.06. Prosjektets målsetting
er mer samordnet areal- og transportutvikling
i regionen, og større gjennomslag for regionens sam
ferdselsprioriteringer.
PMS 3015
C 100 M 32 Y 0
K

28

PMS 361
C 68 M 0 Y 87 K
0

Strategien vil være et viktig grunnlag for regionens
egen planlegging (fylkes- og kommuneplaner) og vil
være 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 som
rullering av Oslo kommuneplan 2006 og arbeidet med
Hovedstadsmeldingen. Finansieringen av prosjektet er et
spleiselag mellom samarbeidsalliansen, Oslo kommune,
Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og
Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
Prosjektet tar utgangspunkt i 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. 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.
Prosjektledelsen la frem et første utkast til strategi
dokument i januar 2007. Etter en intern kvalitetssikring
i medlemsorganisasjonen, ble strategidokumentet
sendt på åpen høring høsten 2007. Det kom inn
drøyt 50 høringsuttalelser fra medlemsorganisasjoner
i samarbeidsalliansen og andre regionale aktører.
Høringen viste bred tilslutning til de foreslåtte
strategiene. Prosjektet ble avsluttet på nyåret 2008 med
sluttbehandling av strategidokumentet i Osloregionens
styre i januar 2008.

Prosjektet ”Fritt kommunalt tjenestevalg” startet
høsten 2006, og skal utrede og prøve ut et tilbud
der innbyggerne etter egne preferanser velger hvor
i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte
kommunale- og fylkeskommunale tjenester. Prosjektet
har hentet inspirasjon og erfaringer fra andre
skandinaviske storbyregioner, og har i perioden oktober
2006 – juni 2007 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.
Et pilotprosjekt med deltakelse fra interesserte
kommuner/fylkeskommuner forventes igangsatt våren
2008. I forbindelse med oppstart av pilotprosjektet er
prosjektet omdøpt til ”Den grenseløse regionen”.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gitt økonomisk
støtte til prosjektet.

3.5 Dialog og samspill
med eksterne aktører
Hovedstadsmeldingen: Styret i Osloregionen har vært
politisk kontaktorgan i Kommunal- og regional
departementets arbeid med Hovedstadsmeldingen.
I Osloregionens rådsmøte 05.06.07 presenterte stats
sekretær Inge Bartnes hovedpunktene i den nylig
fremlagte meldingen under møtets konferansedel.
I oktober 2007 deltok representanter fra Osloregion
ens styre i kommunal- og forvaltningskomiteens høring
om meldingen.
Forvaltningsreformen: Styret i Osloregionen vedtok
i møte 11.04.2007 uttalelse til St. meld. nr 12 for
2006 – 2007, ”Regionale fortrinn – regional fremtid”,
som ble oversendt Stortingets kommunal- og
forvaltningskomité.
NTP 2010-2019: Som en del av prosjektet ”Arealog transportstrategi for Osloregionen” har Oslo
regionen hatt løpende kontakt med regionale
samferdselsmyndigheter i deres arbeid med en
byanalyse for Oslo og Akershus til Nasjonal Transport
plan 2010-2019.
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4. REGNSKAP 2007
(Revisorbekreftet regnskap er mottatt og tas inn i trykket versjon av årsrapporten)
REGNSKAP FOR SAMARBEIDSALLIANSEN OSLOREGIONEN – 2007
Regnskap 2007

Budsjett 2007

Avvik

Note

Kontingenter

2 831 806

2 831 806

0

1

Overført fra fylkesmannen i Akershus

1 150 000

1 150 000

0

2

Overført fra fylkeskommuner

200 000

200 000

0

2

Refusjon merverdiavgift

181 654

0

181 654

Sum driftsinntekter

4 363 460

4 181 806

181 654

Sekretariatet, lønnsutgifter

1 534 005

1 520 000

14 005

3

Andre driftsutgifter

440 093

875 000

434 907

4 og 6

Prosjekter/tiltak/utviklingsarbeid

1 880 394

3 850 806

1 970 412

5 og 6

Utgift merverdiavgift

191 576

0

191 576

Sum driftsutgifter

4 046 068

6 245 806

2 199 738

Mindreforbruk

317 393

IB mindreforbruk

2 064 000

Årets mindreforbruk

317 393

Overført mindreforbruk til 2007

2 381 393

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 2007 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. 1.1.2006.
Innbyggertall

Kontingent

Fylkeskommunene

761 514

761 514

Oslo kommune

538 411

1 076 822

Øvrige medlemskommuner (55)

993 470

993 470

Sum

2 831 806

2

Budsjettgrunnlaget ble i løpet av året styrket med øremerkede tilskudd til Osloregionens to største prosjekter ”Felles
overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen” og ”Fritt kommunalt tjenestevalg innen Osloregionen”, fra
Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt fra Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Ubrukte midler er
overførbare til 2008.

3

Lønn til direktør og spesialrådgiver følger Oslo kommunes lønnstabell.
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I posten inngår:
Betaling til Oslo kommune for kontorleie, kontorteknisk bistand, regnskapsføring
mv.
Sekretariatets løpende virksomhet samt felles tiltak for Osloregionens organisasjon.
Det ble avholdt 2 dagskonferanser for de administrative arbeidsgruppene i 2007.
Hjemmeside. Oppgradering av hjemmesiden ble ferdigstilt i desember 2007.
Delfaktura kommer til utbetaling i 2008.
Profilering og informasjon. Avisbilag om Osloregionen er igangsatt høsten 2007
og kommer til utbetaling i 2008.
Møteutgifter for samarbeidsrådet og styret. I tillegg til møteutgifter for styret,
omfatter utgiftene samarbeidsrådets årsmøte i Rådhuset i juni 2007.
Det ble ikke arrangert studietur for styret i 2007.

5

200 000
108 257
26 506
13 010
92 320

Mindreforbruket omfatter prosjekter med øremerkede eksterne tilskudd samt øvrige prosjekter finansiert
over medlemsbudsjettet.
Felles overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen
Prosjektled./konsulenter
785 545
Øvrige driftsutgifter
55 946
Sum utgifter
841 491
841 491
Akershus fylkeskommune
Oslo kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akersh.
Osloregionen
Overført fra 2006
Sum inntekter/finansiering

100 000
100 000
500 000
200 000
416 500
1 316 500

Fritt kommunalt tjenestevalg innen Osloregionen
Prosjektledelse
Sum utgifter

312 238
312 238

Fylkesmannen i Oslo og Akersh.
Osloregionen
Overført fra 2006
Sum inntekter/finansiering

650 000
100 000
585 354
1 335 354

312 238

Samarbeidsprosjekter/tiltak i regi av Oslo Teknopol IKS.
Utgiftene er i sin helhet finansiert av midler over medlemsbudsjettet, og gjelder
felles strategi for internasjonal profilering av Osloregionen.

325 000

Andre prosjekter/tiltak over medlemsbudsjettet
Utgiftene er knyttet til strategiområdet kompetanse og verdiskapning og omfatter
utredninger og tiltak inntatt i Regional Næringsplan for Osloregionen i 2007

401 665

6

Budsjettavvik
Det samlede mindreforbruket er for en stor del knyttet til endret fremdrift og kjøp av ekstern bistand til prosjekter og tiltak.
Det største enkeltbeløpet gjelder prosjektet ”Fritt kommunalt tjenestevalg”, som planlegger oppstart av pilotprosjekter
i 2008. Mindreforbruket på driftssiden er knyttet til møteutgifter for styre og råd samt postene for profilering og informasjon
inkludert Osloregionens hjemmeside. Ubenyttede midler på informasjonssiden dreier seg i hovedsak om tiltak som er
igangsatt, og som kommer til utbetaling i 2008.

7

Overføring av mindreforbruk til 2008
Mindreforbruk for 2006 er overført til 2007 med kr 2 064 000. I tillegg kommer et mindreforbruk i 2007 på kr 317 393.
Samlet utgjør dette kr 2 381 393, som overføres til disposisjon for samarbeidsalliansen Osloregionen i 2008.
Av det samlede mindreforbruket overføres til sammen kr 1 348 760 som øremerkede prosjektmidler for 2008 etter
følgende fordeling:
Felles overordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen:

402 262

Fritt kommunalt tjenestevalg innen Osloregionen:

946 498
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VEDLEGG
Medlemmer i samarbeidsalliansen Osloregionen 2007

Fylkeskommuner
(inkl. Oslo kommune):
Oslo kommune
Akershus fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

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

Buskerud:

Østfold:

Drammen kommune
Hole kommune
Hurum kommune
Lier kommune
Nedre Eiker kommune
Ringerike kommune
Røyken kommune
Øvre Eiker kommune

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

Oppland:
Gran kommune
Jevnaker kommune
Lunner kommune

Vestfold:
Hof kommune
Holmestrand kommune
Sande kommune
Svelvik kommune
Horten kommune (2008)

Osloregionen Årsrapport 2007

15

huset.no/4851/0808/3.000. Forside foto: stockxpertcom

Sekretariatet for Osloregionen
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