
OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR AREAL, TRANSPORT OG KLIMA 

REFERAT FRA MØTE 09.11.18. UTKAST PER 21.11.18.     
 

Tilstede:  

 

Navn virksomhet 

Tine Svensen Akershus fylkeskommune 

Astri Taklo Bærum kommune 

Jarle Snekkestad Gjøvikregionen /Stor-Oslo Nord  

Øyvind Sørlie  Hadelandsregionen/Gran kommune 

Arne Willy Hortmann Hamar kommune 

Eli N. Ruud-Olsen Hedmark fylkeskommune 

Ingebjørg Trandum   Kongsberg kommune 

Terje Pettersen Moss kommune/Mosseregionen 

Pål A. Sommernes Oslo kommune 

Hilde Søraas Grønhoved Regionrådet for Midt-Buskerud 

Bente Elsrud Anfinnsen Ringerike kommune 

Anne Cathrine Ekroll  Ullensaker kommune 

Ragne Storsul Vestby kommune/Folloregionen 

Elin Tangen Skeide  Østfold fylkeskommune 

Linda Iren Karlsen Duffy Østfold fylkeskommune 

Jon Petter Arntzen Østlandssamarbeidet 
 

 

Innledere: Birgit Rusten og Stein Stoknes, Futurebuilt 

Therese Ustvedt, NTP-sekretariatet 

Sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Marianne Welle og Eva Næss Karlsen  

  

Presentasjoner fra møtet er tilgjengelig på Osloregionens websider om faggruppemøter ATK. 

  

1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Godkjent.  

 

2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 11.09.18 

Referat godkjent, med en korreksjon i sak 3. 

 

3. URBAN FUTURE GLOBAL CONFERENCE 22.-24. MAI 2019  

Se presentasjon gitt i møtet av Birgit Rusten på Osloregionens web-sider. Futurebuilt hadde i 

forkant av møtet gitt en utfordring om forslag til case og innledere knyttet opp til tema nevnt 

over, med en begrunnelse. I møtet ble det også gitt innspill til programinnhold for UFGC2019. 

 

 Ny massivtre-fabrikk åpner våren 2019 i Åmot, Buskerud. Forslag som mulig 

besøkssted under UFGC. Forslag om at massivtre kan være et mulig tema i 

programmet. 

https://www.osloregionen.no/prosjekter/areal-og-transport/faggruppemote-areal-transport-og-klima/


 Forslag om at byvekstavtaler som et mulig tema under konferansen. Dette er et tema 

som vekker internasjonal interesse.  

 Vurdere om noen av innspillene til aktiviteter i Miljøhovedstadsåret også kan 

legges til i konferanseprogrammet. 

4. RULLERING NTP 2022-2033 – OSLOREGIONENS ARBEID MED INNSPILL TIL 

NTP 

Se presentasjon gitt i møtet av Therese Ustvedt, NTP-sekretariatet på Osloregionens websider. 

 

Momenter fra drøfting: 

 Spørsmål om ulike finansieringsmodeller for jernbane drøftes i ny NTP, ref 

grensekryssende jernbane. Dette er ikke tema utredningsarbeidet  

 Samfunnsøkonomiske analyser ferdigstilles sommer 2019. 

 Struktur for NTP 2022-2033 vil være mer overordnet/strategisk enn tidligere. 

 Jordvern og biomangfold er ikke/i liten grad tema i utredningsarbeidet. 

 Utredningsarbeid om mellomstore byområder og mulighet for å justere bypakkene. 

 Østlandssamarbeidets arbeid med «ny» Østlandspakke, ferdigstilles juni 2019. 

 Osloregionens sekretariat vil i Handlingsprogrammet for 2019 komme tilbake til ORs 

oppfølging og innspill til utredningsarbeidet til NTP. 

5. UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2019, INKL PROGRAM FOR 

MILJØHOVEDSTADSÅRET 

Se presentasjon gitt i møtet på Osloregionens web-sider. 

I møtet ble det etterlyst studietur som del av handlingsprogrammet 2019, (ref sak 8, i møte 

11.09.2018. 

6. UTKAST TIL ORDFØRERERKLÆRING TIL ORDFØRERMØTE 7.2.2019 

Se presentasjon gitt i møtet på Osloregionens web-sider. 

 

Momenter fra drøfting: 

 Ordførererklæringen må balansere politisk relevans/ambisjonsnivå mht klima og at 

ikke må være kontroversielt, da mange kommuner med ulike mål/ambisjoner. 

 2019 et valgår, kan ha betydning for ordførernes engasjement. 

 Forankringen av erklæringen før ordførermøtet 7. februar blir viktig. 

 Forslag om å bruke regionrådene i forankringsarbeidet. 

7. KARTLEGGING KLIMA- OG ENERGIPLANER – UTKAST TIL RAPPORT 

Se presentasjon gitt i møtet på Osloregionens web-sider. 

 

Momenter fra drøfting: 

 Fokus på nytteverdi av rapporten og hva kommunene kan gjøre selv i klimaarbeidet. 

 Utfordring for kommuner at økning i utslipp skyldes forhold som kommunen selv ikke 

styrer. Eksempler på det er gjennomgangstrafikk eller økt kjøttproduksjon i kommunen. 

 Viktigheten av klimabudsjett i klimaarbeidet, f.eks. Hamar  

 Råd om bruke www.miljokommune.no som kilde for oversikt over kommunenes 

roller/oppgaver. 

 

http://www.miljokommune.no/


 

8. STATUS GODS- OG LOGISTIKKPROSJEKT 

Det ble gitt en muntlig orientering om status i prosjektet, se presentasjon gitt i møtet på 

Osloregionens web-sider.  

9. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER 

 Innspill til Regjeringens arbeid med helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden.  
Miljødirektoratet har invitert til en innspillskonferanse den 19. november om 
forvaltningsplan for Oslofjorden. Osloregionens interessepolitiske utvalg har uttrykt 
ønske å følge denne saken. Eva Næss Karlsen fra Osloregionens sekretariat deltar i møtet 
og vil følge opp arbeidet med å gi eventuelle innspill fra Osloregionen. 

 Mulig interregprosjekt om grensekryssende jernbane. Invitasjon fra Oslo-
Sthlm2.55/Trafikvärket. I møtet ble det orientert om en invitasjon fra Oslo-Sthlm 2.55 om 
å delta i et interreg-prosjekt om regional og lokal nytte av utbygging av strekningen Oslo-
Stockholm og hvordan dette bidrar til bærekraft og reduserte klimagassutslipp. 

 Ny leder for faggruppen. Leder for faggruppen, Elin Tangen Skeide, orienterte om at hun 
fra 1.1.2019 går over i stilling som fylkesdirektør for samfunnsplanavdelingen i Østfold 
fylkeskommune. Hun går derfor ut av rollen som leder for Osloregionens faggruppe for 
areal, transport og klima. Elin foreslår at den personen som går inn i hennes stilling i 
Østfold fylkeskommune overtar oppgaven som ny leder. Faggruppemøtet ga sin 
tilslutning til Elins forslag.  

 

10. EVENTUELT  

Ingen saker til eventuelt.  


