
Dato: 4/8/2022

Velkommen til webinar om 

arbeidet for bedring av miljøtilstanden i 

vann, vassdrag og Oslofjorden
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7. april 2022



Dato: 4/8/2022

Om dagens arrangement

• Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lagt fram den 30. 

mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig.

• Kommuner (innlandskommuner og kystkommuner) og fylkeskommuner på Østlandet har 

viktige roller i gjennomføring av tiltakene i planen.

• Osloregionen inviterer til webinar for informasjons- og erfaringsutveksling om arbeidet for 

bedring av miljøtilstanden i Oslofjorden. Vi inviterer også til en diskusjon om mulig 

samarbeid mellom aktørene.
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https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf


Dato: 4/8/2022

Program 7. april

• Velkommen og innledning v/Eva Næss Karlsen, Osloregionen

• Status på oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden og om Statsforvalterens rolle, v/Håvard 
Hornnæs, Statsforvalteren i Oslo og Viken

• Oppfølging av tiltak for å redusere arealavrenning fra jordbruket, v/Otto Galleberg, 
Statsforvalteren i Oslo og Viken

• Fylkeskommunens arbeid med vannforvaltning, v/Helene Gabestad, Viken fylkeskommune

• Oppdrag Mjøsa – kan vi ta i bruk ny teknologi fra overvåkning i havrommet for å få til en 
bedre forvaltning av Mjøsa? v/Eirik S. Sivertsen, NTNU

• Eksempler på kommunenes arbeid med forbedring av miljøtilstanden i Oslofjorden

– Asker kommunes arbeid med tiltaksplan for Oslofjorden, med spesielt fokus på landbruk og 
naturmangfold, v/Mary Tønder Vold og Silje Klo Hansen, Asker kommune

– Etablering av overvannsforum i Moss v/Charlotte Aune Bryne, Moss kommune

– Prøveprosjekt med å reetablere ålegrasenger i Oslofjorden, v/Linn Marie Heimberg, Klimaetaten, 
Oslo kommune
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Dato: 4/8/2022

Osloregionen interkommunalt politisk råd

• Visjon: Osloregionen skal være en 

bærekraftig og internasjonalt 

konkurransedyktig region

• Medlemmer: 64 kommuner inklusiv Oslo 

med til sammen 2,2 mill. innbyggere

• Politiske organer:

– Representantskapet, Styret og 

Interessepolitisk utvalg

• 4 administrative faggrupper:

– Areal og transport, Klima og miljø, 

Næringssamarbeid, Administrativ 

koordineringsgruppe
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Foto: Stine Østby/Osloregionen



Dato: 4/8/2022

Osloregionens rolle og arbeidsformer:

For å kunne nå visjonen om en konkurransedyktig og 

bærekraftig region i Europa har organisasjonen følgende 

rolle og arbeidsform: 

• Politisk samarbeid: 

– Utvikle felles holdninger og strategier

– Ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter

• Faglig samarbeid

– Skape møteplasser og nettverk

– Styrke felles identitet

– Drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling

– Samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner
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Dato: 4/8/2022

Innsatsområder 2021 - 2024

• Areal, transport, mobilitet 

og logistikk

• Klima og miljø

• Konkurransekraft og 

attraktivitet

• Felleskap og samarbeid
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Dato: 4/8/2022

Tiltaksplan for Oslofjorden og Osloregionens arbeid

• Berører store deler av Osloregionen

• Hovedprioritet i organisasjonens arbeid i 2022

• Organiseres som et prosjekt – «Oppdrag 

Oslofjorden»

• Være en pådriver og understøtte kommunene og 

fylkeskommunene

• Formidle informasjon, erfaringsutveksling,  

tilrettelegge for samarbeid og interessepolitikk 

• Samarbeide med andre prosjekter og initiativ

• Prosjektbeskrivelse til behandling i styret 8. april
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Dato: 4/8/2022
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Velkommen og god fornøyelse!


