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Osloregionen ble etablert pr. 01.01.05. Denne årsrapporten oppsummerer viktige aktiviteter i samarbeidsalliansens første virkeår. Rapporten viser at
Osloregionen har hatt en god start. Vi har kommet
langt i utforming av strategier innenfor alliansens
satsingsområder, som er areal/transport, kompetanse/verdiskaping, felles profilering og sosial infrastruktur.
Osloregionen har også markert seg som samarbeidspart i prosesser på nasjonalt nivå. Styret i
Osloregionen er politisk kontaktorgan i Kommunalog regionaldepartementets arbeid med Hovedstadsmeldingen. Styret har også vært høringsinstans i
Hovedstadsprosjektet, som er et omfattende
utviklingsprosjekt innen næringsutvikling/ FOU i
Osloregionen, knyttet til oppfølging av en nasjonal
plan for en helhetlig innovasjonspolitikk – Innovasjon
2010.
Den politiske organiseringen har langt på vei funnet
sin form. Relativt hyppige møter i styret bidrar til
utvikling av et godt samarbeidsklima og tilstrekkelig
”takhøyde” for meningsbrytning og utmeisling av
felles strategier på tvers av partipolitikk og geografi.
Det årlige vedtektsfestede møtet i samarbeidsrådet
ble i 2005 supplert med en 2-dagens konferanse for
alle medlemsorganisasjonene, der flere aktuelle regionale temaer ble satt på dagsorden.
Sekretariatet for Osloregionen ble etablert pr.
01.01.05, og de to faste stillingene (direktør og
spesialrådgiver) er nå besatt. Sekretariatet ivaretar
overordnet koordinering av Osloregionens administrative arbeid, og samordner den utadrettede virk-

somheten. Det operative samarbeidet er imidlertid
avhengig av å dra veksler på ressurser og kompetansemiljøer i medlemsorganisasjonene for å sikre forankring og bredde i faglige vurderinger. I 2005 er det
derfor etablert administrative grupper med bred
representasjon fra medlemsorganisasjonene.
De gode samarbeidsprosessene vi har etablert i 2005
skal videreføres og videreutvikles i 2006, og strategier
og prioriteringer vi er blitt enige om skal følges opp
med praktisk handling. Selv om den formelle etableringen er på plass og oppfølgingen av samarbeidsalliansens satsingsområder er godt i gang, er det
fortsatt utfordringer knyttet til å utvikle og synliggjøre
alliansen som medlemsorganisasjon, sørge for forankring og profilering av felles saker, og utvikle et
effektivt og samordnet gjennomføringsapparat for
oppfølging av politiske vedtak.
Som styreleder håper jeg denne årsrapporten kan
være nyttig både som informasjon om Osloregionens
arbeid, og som inspirasjon til videre innsats i samarbeidsalliansen.
Takk til alle som har bidratt til Osloregionens resultater i 2005, både på politisk og administrativt nivå!

Oslo, april 2006

Byrådsleder Erling Lae, Oslo kommune
Leder av Osloregionens styre

Forsidebilde: Fra stiftelsesmøte 17.12.04, Oslo rådhus. Foto: Nyebilder, Oslo.
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1. OSLOREGIONENS MÅL
OG STRATEGIER

Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen
ble etablert 01.01.05, og består av 56 kommuner,
inkludert Oslo kommune, og to fylkeskommuner
i hovedstadsområdet. Alliansens mål er å styrke
Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.
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 17.12.04 ble det vedtatt en samarbeidsplattform som bl.a. gir 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.
• Samarbeidet er basert på frivillighet og et tillitsbasert interessefellesskap.
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• Gjennom å gå inn i alliansen har deltakerne
markert tilhørighet til den arbeids-, bolig- og
serviceregionen som hovedstadsområdet utgjør.
Osloregionens målsetting om konkurransedyktighet
kan ikke sees uavhengig av det fysiske og sosiale
miljøet. Samarbeidsplattformen peker ut noen
strategiområder som tar utgangspunkt i et samspill
mellom verdiskaping, miljø og levekår, og som det er
spesielt viktig å forene regionale aktører om:
• utvikling av utbyggingsmønster, samferdsel og
kommunikasjon
• styrking av kompetanse og verdiskaping
• styrking av felles profilering, nasjonalt og
internasjonalt
• utvikling av samarbeid om sosial infrastruktur.

Osloregionen Årsrapport 2005
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2. OSLOREGIONENS ORGANER

2.1

Politiske organer

2.1.1
Samarbeidsrådet
Samarbeidsrådet er Osloregionens høyeste organ, og
ledes av styrets leder. Rådet fastlegger strategier for
samarbeidet i Osloregionen. Hvert medlem deltar i
samarbeidsrådet med én stemme. Samarbeidsråd
holdes ordinært én gang hvert kalenderår. I 2005 ble
det årlige møtet arrangert 2. desember. Følgende
saker var til behandling:
• Medlemskontingent 2006
• Osloregionens strategier 2006
• Hovedstadsmeldingen – styringsutfordringer og
styringsmodeller, uttalelse fra styret i Osloregionen
I tillegg til det årlige rådsmøtet ble det arrangert en
konferanse for rådets medlemmer og inviterte gjester
31.05.-01.06.05. Konferansen er nærmere omtalt
under pkt. 4.3.
2.1.2
Styret
Styret er det utøvende organ for Osloregionen, og
ivaretar Osloregionens interesser mellom møtene i
samarbeidsrådet. Styret iverksetter samarbeidsrådets
beslutninger og vedtar årlig budsjett for samarbeids-

alliansens virksomhet. Oslo kommune, fylkeskommunene og regionrådene har én representant
hver i styret.

I møte 15.11.05 godkjente styret søknad fra
Regionrådet for Hadeland om styrerepresentasjon.
Regionrådet for Hadeland består av Gran, Jevnaker
og Lunner kommune.

Osloregionens styre har hatt følgende sammensetning
i 2005:

Styret hadde 7 møter i 2005, og behandlet 63 saker.
Viktige saker til behandling:

• 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
• Rådet for Drammensregionen: ordfører Tore Opdal
Hansen, Drammen kommune
• Vestregionen: ordfører Ulla Nævestad, Lier
kommune
• Øvre Romerike utvikling: ordfører Harald Espelund,
Ullensaker kommune
• Samarbeidsrådet for nedre Romerike: ordfører
Terje Granerud, Rælingen kommune
• Follorådet: ordfører Johan Alnes, Ås kommune
• Indre Østfold regionråd: ordfører Åse Hammerhei,
Hobøl kommune
• Regionrådet for Mosseregionen: ordfører
Paul-Erik Krogsvold, Moss kommune

• Rapporter m/strategiforslag innenfor
Osloregionens fire satsingsområder
• Strategier 2006, innstilling til samarbeidsrådet
• Medlemskontingent 2006, innstilling til samarbeidsrådet
• Budsjett 2005 og 2006
• Søknad om styrerepresentasjon fra Regionrådet
for Hadeland
• Henvendelse fra Halden kommune om
observatørstatus i Osloregionens styre
• Hovedstadsmeldingen: uttalelse til Kommunal- og
regionaldepartementet ang. styringsutfordringer
og -modeller
• Hovedstadsprosjektet: uttalelse til Kommunalog regionaldepartementet om rapportene fra
prosjektets fase 1 og oppfølgingsplan for
Hovedstadsprosjektet

2.2
Osloregionens styre 2005,
fra venstre: Johan Alnæs,
Krogsvold, Rolf Bergersen
(vara for Tore Opdal Hansen),
Hildur Horn Øien, Ole Haabeth
(nestleder), Arne Øren, Ulla
Nævestad, Erling Lae (leder)
og Terje Granerud. Tore Opdal
Hansen og Harald Espelund var
ikke til stede da bildet ble tatt.
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Foto: Erik Hansen, Oslo kommune.

Åse Hammerhei, Paul-Erik

Administrative organer

2.2.1 Osloregionens sekretariat
Sekretariatet ble opprettet 01.01.05, og har
sekretariatsansvar for samarbeidsrådet og styret i
Osloregionen. I tillegg har sekretariatet det løpende
plan- og budsjettansvaret for Osloregionen, ivaretar
overordnet koordinering av Osloregionens administrative arbeid og samordner Osloregionens utadrettede
virksomhet. Sekretariatet har to faste stillinger. Kari
Garmann ble tilsatt som direktør 01.01.05, og Grethe
Salvesvold tilrådte stillingen som spesialrådgiver
10.10.05.

2.2.2 Administrativ ressursgruppe
Ressursgruppen er etablert med basis i den administrative arbeidsgruppen som bisto det politiske
arbeidsutvalget med etableringen av Osloregionen.
Gruppen er en ressursgruppe for styret, sekretariatet
og øvrige administrative organer i Osloregionen.
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. I 2005 har gruppens arbeid vært konsentrert om
igangsetting og oppfølging av strategiarbeidet i
arbeidsgruppene.
Gruppen har representanter fra Oslo kommune,
de deltakende fylkeskommunene og regionrådene.
Spesialrådgiver Hallvard Lunde, Oslo kommune, har
vært gruppens leder.
2.2.3 Arbeidsgrupper
I 2005 ble det oppnevnt fire administrative arbeidsgrupper, én for hver av Osloregionens satsingsområder: areal/samferdsel, kompetanse/verdiskaping,
profilering og sosial infrastruktur. Det første oppdraget gruppene fikk var å utarbeide statusoversikt
og forslag til mål og strategier innen sine områder.
Gruppene har en bred sammensetning, med medlemmer fra fylkeskommunene, Oslo kommune og regionrådene i Osloregionen. Arbeidsgruppene har hatt
følgende ledere i 2005:
• Seniorrådgiver Jan Terjer Hanssen, Akershus fylkeskommune, leder av Arbeidsgruppe for utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon
• Spesialrådgiver Dag Eriksen, Østfold fylkeskommune, leder av Arbeidsgruppe for kompetanse og
verdiskaping
• Direktør Kari Garmann, Osloregionens sekretariat,
leder av Arbeidsgruppe for felles profilering
• Kommunaldirektør Tage Gam, Bærum kommune,
leder av Arbeidsgruppe for sosial infrastruktur

Osloregionen Årsrapport 2005
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4. INNSATSOMRÅDER
OG AKTIVITETER I 2005

3. STIFTELSESMØTE

Stiftelsesmøtet ble holdt 17.12.04 i Oslo rådhus.
Alle medlemskommunene og -fylkeskommunene var
representert. I møtet ble nyetableringen hilst velkommen av ordføreren i Oslo, Universitetet i Oslo,
Næringslivets Hovedorganisasjon Oslo/Akershus,

LO Oslo/Akershus og Fylkesmannen for Oslo og
Akershus.
Stiftelsesmøtet vedtok samarbeidsplattform og
vedtekter for samarbeidsalliansen, og medlemskontingent for 2005.

4.1

Strategiutforming innenfor
alliansens satsingsområder

Arbeidet med strategiutforming innenfor alliansens
satsningsområder kom godt i gang løpet av 1. halvår
2005. På forsommeren behandlet styret i Osloregionen
rapporter fra de administrative arbeidsgruppene (jfr.
pkt. 2.2.3), og fattet vedtak om følgende prioriterte
områder for videre oppfølging:
Utbyggingsmønster, samferdsel og kommunikasjon:
• Utarbeiding av en regional areal- og transportstrategi for Osloregionen, arbeidet søkes samordnet med neste rullering av Nasjonal transportplan (2010-2019).

Foto: Nyebilder, Oslo.

Kompetanse og verdiskaping:
• Stimulere til bedre samordning av virksomheter,
tiltak og prosesser i forhold til det offentlige virkemiddelapparatet på nærings- og innovasjonssiden
(både statlige og internasjonale/EU)
• Oppfølging av Hovedstadsprosjektet, egen plan
for oppfølging ble utarbeidet i 2005.

Fra stiftelsesmøte 17.12.04, Oslo rådhus.

Felles profilering, nasjonalt og internasjonalt:
• Gjøre Oslo Teknopol til et virkemiddel for hele
Osloregionen i profileringsarbeidet. I 2005 er det
innledet dialog med eierne av Oslo Teknopol (Oslo
kommune og Akershus fylkeskommune) om
spørsmålet.
• Innlede dialog med Osloregionens Europakontor
med tanke på internasjonal profilering mv.
Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur:
• Utvikling av modell/mal for samhandling eller interkommunale avtaler for tjenester/tilbud innen helse,
sosial og skole mv (”den grenseløse kommunen”).
• Vurdering av mulige tiltak innen kultursektoren.
Høsten 2005 har de fire arbeidsgruppene jobbet med
ytterligere konkretisering av forslag til strategier som
grunnlag for Osloregionens handlingsprogram 2006.
Sak om strategier for 2006 ble behandlet i samar-
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beidsrådet 02.12.05, og handlingsprogram 2006 ble
vedtatt i styremøte 14.02.06.

4.2

Dialog og samspill med
eksterne aktører

Hovedstadsmeldingen
I 2005 ble styret i Osloregionen etablert som politisk
kontaktorgan i Kommunal- og regionaldepartementets
arbeid med Hovedstadsmeldingen. Det har vært jevnlige kontaktmøter med departementet på politisk og
administrativt nivå. Styret har avgitt høringsuttalelse til
utredninger om styringsutfordringer, som er en del av
meldingsarbeidet. Uttalelsen, som ble vedtatt i styremøte 15.11.05, har følgende hovedpoenger:
• det er behov for en ny regional struktur. Dagens
organisering og ansvarsfordeling gir ikke god
nok samordning av regionale oppgaver.
• viktig med et bredt perspektiv på styringsutfordringene: verdiskaping, næringsutvikling og internasjonal konkurransekraft må ha fokus, ikke bare
lovpålagte oppgaver.
• tilføring av statlige oppgaver er en viktig forutsetning for mer effektiv regional oppgaveløsning.
• behov for ”skreddersøm” i hovedstadsområdet,
jfr. bl.a. Oslos særstilling som hovedstad. Det bør
åpnes for at styringsutfordringene på regionalt
nivå kan løses på ulike måter, med differensiert
oppgavefordeling i ulike deler av landet.
• trinnvis utviklingsprosess, som omfatter hele den
funksjonelle arbeids-, bolig- og serviceregionen
som samarbeidsalliansen Osloregionen omfatter.
• Osloregionen ønsker å være aktivt med i utviklingen av konkrete forbedringstiltak innenfor dagens
rammebetingelser, og bør også tildeles konkrete
roller i en trinnvis utvikling av det regionale samarbeidet frem til en regionreform.
Hovedstadsmeldingen forventes fremmet for
Stortinget høsten 2006.

Osloregionen Årsrapport 2005

9

Fra konferansen 31.05. – 01.06.05, paneldebatt om innova-

Hovedstadsprosjektet
Hovedstadsprosjektet er et omfattende utviklingsprosjekt innen næringsutvikling/ FOU i Osloregionen,
knyttet til oppfølging av en nasjonal plan for en
helhetlig innovasjonspolitikk – Innovasjon 2010.
Hovedstadsprosjektets mål er å bidra til økt innovasjon i hovedstadsområdet, og består av to delprosjekter: Et delprosjekt for næringsklynger og ett for det
regionale innovasjonssystemet.
Det er et stort sammenfall mellom arbeidet på
nasjonalt nivå og Osloregionens egne mål og ambisjoner knyttet til verdiskaping/næringsutvikling. I juni
2005 avga styret i Osloregionen høringsuttalelse til
sluttrappport fra prosjektets fase 1, der styret understreker at det ser på Hovedstadsprosjektet som et
regionalt anliggende, og signaliserer vilje til å bidra i
oppfølgingen. En plan for slik oppfølging ble utarbeidet av arbeidsgruppen for kompetanse og verdiskaping
2. halvår 2005, og behandlet av styret i Osloregionen i
november 2005. Planen inneholder forslag til hvordan
prosjektforslagene i Hovedstadsprosjektet kan realiseres, og hvordan det strategiske samarbeidet som er
etablert i prosjektet kan videreføres.
De etablerte næringsklyngene ble fra høsten 2005
videreført av næringslivsledere, med Oslo Teknopol
som sekretariat. For å avklare statens rolle fremover,
tok styret i Osloregionen samtidig initiativ til et møte
mellom Osloregionen, næringslivsledere og berørte
departementer. Møtet ble holdt på nyåret 2006.
Areal- og transportstrategi for Osloregionen
Som en del av planleggingen av prosjektet ”Areal- og
transportstrategi for Osloregionen” har Osloregionen
vært i dialog med samferdselsministeren om samordning mellom prosjektet og arbeidet med Nasjonal
transportplan 2010-2019.
Osloregionens strategiarbeid er gitt omtale i Samferdselsdepartementets og Fiskeri- og kystdepartementets retningslinjer for etatenes arbeid med
Nasjonal Transportplan 2010-2019: ”Departementene
er kjent med at kommuner og fylkeskommuner i
Osloregionen arbeider med en areal- og transport10
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strategi. Det er viktig at det i etatenes NTP-arbeid legges opp til dialog og samhandling i forhold til dette.”

sjon og nyskaping i Osloregionen. Fra venstre: Direktør Toril
Mølmen, Innovasjon Norge (leder av paneldebatten), ordfører
Ole Haabeth, Fredrikstad kommune, ordfører Harald

Samordning mellom de to prosessene vil bli sikret dels
gjennom at statlige transportetater deltar i den
administrative prosjektgruppen, dels gjennom
løpende dialog på politisk nivå.

4.3

Konferanser og studieturer

Konferanse for samarbeidsrådet for Osloregionen
31.05. – 01.06.05
Målgruppen for konferansen var medlemskommuner
og -fylkeskommuner i Osloregionen og andre sentrale
aktører på regionalt nivå, bl.a. Fylkesmannen i
Oslo/Akershus, KS, Oslo Teknopol og Innovasjon
Norge. Programmet ble utarbeidet i samarbeid med
Kommunal- og regionaldepartementet.
På konferansen presenterte de administrative arbeidsgruppene anbefalinger til strategier innen
Osloregionens satsingsområder. I tillegg ble ferske
rapporter og analyser av Osloregionen presentert av
ansvarlige forsknings- og utredningsmiljøer:
Presentasjon av utredninger knyttet til arbeidet med
Hovedstadsmeldingen:
• Hva må til for å utnytte Osloregionens gode
forutsetninger for næringsutvikling? Om SWOTanalysen for Osloregionen (Asplan Analyse/Euro
Futures)
• Hvordan kan offentlige regionale oppgaver løses
bedre? Om utredning av styringsutfordringer i
Osloregionen (Agenda Utredning/Asplan Viak)
Hvordan få til økt innovasjon og mer nyskaping?
Presentasjon og drøfting av de to delprosjektene i
Hovedstadsprosjektet (Innovasjon 2010):
• regionens system for FoU- og kunnskapsbasert
innovasjon (Forskningsparken)
• satsing på regionens sterke næringsklynger (Oslo
Teknopol IKS)
• paneldebatt m/representanter fra næringsklyngene og andre aktører i den regionale
næringsutviklingen

Espelund, Ullensaker kommune, direktør Olaf Stene, NHO
Oslo/Akershus, direktør Sven Mollekleiv, Det norske Veritas
Foto: Erik Hansen, Oslo kommune.

Studietur til Brüssel 11. – 13.10.05
Styremøtet i oktober ble kombinert med en studietur
til Brüssel, der Osloregionens Europakontor var vertskap. Sentrale temaer var utviklingen i EU, EUs regionalpolitikk og orientering om arbeidet til
Osloregionens Europakontor.
Seminar om styringsutfordringer i hovedstadsområdet
I oktober hadde styret et 1/2-dags arbeidsseminar der
temaet var styringsutfordringer i hovedstadsområdet.
I seminaret ble det arbeidet ut momenter til styrets
uttalelse til rapportene om styringsutfordringer, jfr.
omtale av arbeidet med Hovedstadsmeldingen foran.

4.4

Informasjon og forankring

Samarbeidet i Osloregionen er basert på frivillighet
og et tillitsbasert interessefellesskap. Den politiske og
administrative organiseringen skal sikre bredde og
representativitet, og i det løpende arbeidet legges det
stor vekt på forankring i medlemsorganisasjonene.
Viktige aktiviteter i 2005:
Dialog med medlemmene
Leder av Osloregionens sekretariat startet i 2005 en
besøksrunde til alle regionrådene og fylkeskommunene i Osloregionen, for å bli kjent med regionen, orientere om samarbeidsalliansens arbeid og drøfte felles
utfordringer.
Fylkeskommunal behandling av regionale saker
Samarbeidsalliansen Osloregionen er et interessefellesskap som først og fremst skal drive utviklingsarbeid og påvirkningsarbeid til beste for medlemmene, og som i liten grad har formell beslutnings-

og skipsreder Morits Skaugen, I.M. Skaugen ASA.

myndighet. For å sikre forankring, behandles større
saker i medlemsorganisasjonene, på fylkeskommunalt
nivå og/eller i regionråd/kommuner. I forkant av
Osloregionens henvendelse til Samferdselsministeren
om samordning av Osloregionens prosjekt prosjektet
”Areal- og transportstrategi for Osloregionen” og
arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019, ble
det fremmet saker til politisk behandling både i Oslo
kommune, Akershus fylkeskommune og Østfold
fylkeskommune der det ble gitt tilslutning til ambisjonen om å samordne de to prosessene.
Informasjon
En hjemmeside for Osloregionen (www.osloregionen.no) ble satt i prøvedrift høsten 2005, og vil være
ferdig utviklet på nyåret 2006. Politisk og administrativ ledelse i Osloregionen har gitt flere presentasjoner
av Osloregionen i ulike regionale fora.
Administrativ organisering
Organiseringen av Osloregionens administrative
arbeid har som utgangspunkt at det operative samarbeidet i størst mulig grad skal dra veksler på ressurser og kompetansemiljøer i medlemsorganisasjonene.
Dette er viktig både for å sikre bredde i faglige vurderinger fra ulike ståsteder i regionen, og for å sikre
bred forankring på administrativt nivå. 2. halvår 2005
ble den administrative organiseringen gjennomgått,
og det ble utarbeidet en modell for mer permanent
administrativ organisering (godkjent i Osloregionens
styre 14.02.06). Modellen er en videreutvikling av den
midlertidige organiseringen som ble etablert ved opprettelsen av samarbeidsalliansen. Den innebærer bl.a.
en tydeliggjøring av de ulike organers rolle og oppgaver, og omgjøring av de midlertidige arbeidsgruppene
til mer permanente faggrupper.
Osloregionen Årsrapport 2005
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5. REGNSKAP 2005

NOTER

5.1

NOTER TIL REGNSKAPET:

Hovedoversikt

INNTEKTER 2005:

Fylkeskommunene
Oslo kommune
Øvrige medlemskommuner (55)
Sum

Innbyggertall

Inntekter/
overføringer

745
521
973
2 241

745
1 043
973
2 763

286
886
954
126

Regnskap
2005

1. Osloregionens inntektsgrunnlag består av en medlemsavgift på kr 1,- pr. innbygger for kommuner og
fylkeskommuner. Oslo betaler kr 2,- pr. innbygger, som kommune med fylkesstatus. Beregningsgrunnlaget
er innbyggertallet pr. 01.01.2004. Jevnaker kommunes medlemskontingent, kr 6 334,-, er ikke registrert
som innbetalt til sammenslutningens koststed i 2005. Beløpet er innbetalt til Oslo kommune.
Dette blir rettet opp i 2006.

286
772
954
012

Budsjett
2005

2. Posten viser lønn til direktør hele året. Medarbeider (spesialrådgiver) ansatt fra oktober 2005.
Note nr.

Kontingenter

2 756 678

2 750 000

1.

SUM DRIFTSINNTEKTER

2 756 678

2 750 000

Sekretariatet, lønnsutgifter

907 936

1 200 000

2.

Kontorhold og kontorservice

200 000

200 000

3.

4. I posten er inkludert utgifter til stillingsannonse med kr 116 500, som ikke var spesifisert i budsjettet for
2005.
5. Posten omfatter konsulenttjenester til design og etablering av Osloregionens hjemmeside.

Diverse (drift og etablering)

223 724

175 000

4.

Etablering og drift (nettside)

121 626

300 000

5.

10 978

125 000

6.

Profilering og informasjon

3. Posten gjelder betaling til Oslo kommune for kontorleie, kontorteknisk bistand, regnskapsføring mv.

6. Profileringsarbeid for kr 15 000 er utført av Huset kommunikasjon & design AS i 2005. Faktura er betalt
og regnskapsføres i 2006.
7. Posten inkluderer rådskonferanse for medlemskommuner/-fylkeskommuner, 31.05. – 01.06.2005,
som ikke var budsjettert for dette året.
8. Oppstarten på strategiarbeidet har i hovedsak bestått av internt utredningsarbeid. Posten viser alliansens
utgifter til eksterne konsulenter, inkludert foredrag ved konferanser og seminarer for styret og rådet.
9. Mindreforbruk / avsetning til fond overføres til disposisjon for samarbeidsalliansen Osloregionen i 2006.

Møteutgifter for samarb.rådet og styret mv.

283 355

150 000

7.

Prosjekter/tiltak/utviklingsarbeid

133 539

600 000

8.

1 881 158

2 750 000

875 520

0

SUM DRIFTSUTGIFTER

MINDREFORBRUK / AVSETNING TIL FOND
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Oslo, den 30. mars 2006

………………………………………………………
Kari Garmann
direktør

9.
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VEDLEGG

5.2 Revisjonsbekreftelse av regnskap 2005
Medlemmer i samarbeidsalliansen Osloregionen 2005

Fylkeskommuner
(inkl. Oslo kommune):
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
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Kommuner Buskerud:
Drammen
Hole
Hurum
Lier
Nedre Eiker
Ringerike
Røyken
Øvre Eiker

Kommuner Oppland:
Gran
Jevnaker
Lunner

Kommuner Vestfold:
Hof
Holmestrand
Sande
Svelvik

Kommuner Østfold:
Aremark
Askim
Eidsberg
Fredrikstad
Halden
Hobøl
Hvaler
Marker
Moss
Rakkestad
Rygge
Rømskog
Råde
Sarpsborg
Skiptvedt
Spydeberg
Trøgstad
Våler

Osloregionen Årsrapport 2005
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Rådhuset I 0037 Oslo
Telefon 23 46 11 22 I Telefaks 23 46 17 43
www.osloregionen.no

HUSET kommunikasjon & design AS. 3600/0506/3.000

Sekretariatet for Osloregionen
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