
OSLOREGIONENS FAGGRUPPE FOR AREAL, TRANSPORT OG KLIMA 

REFERAT FRA MØTE 14.01.2020. UTKAST PER 20.01.2020     
 

Tilstede: 

Navn virksomhet 

Astri Taklo Bærum kommune 

Jarle Snekkestad Gjøvikregionen /Stor-Oslo Nord  

Øyvind Sørlie Gran kommune/Hadelandsregionen 

Betty Hvalsengen Indre Østfold kommune 

Ingeborg Langeland Indre Østfold regionråd/Indre Østfold kommune  

Eli N. Ruud-Olsen Innlandet fylkeskommune 

Kristin Stavnem Innlandet fylkeskommune 

Kristin Ryen Reithaug Innlandet fylkeskommune 

Terje Vegem Jernbanedirektoratet 

Hilde Nygaard Kongsvingerregionen 

Grethe Salvesvold Lillestrøm kommune 

Terje Pettersen Moss kommune/Mosseregionen 

Pål A. Sommernes Oslo kommune 

Peter Austin Oslo kommune 

Eva Næss Karlsen Osloregionen 

Øyvind Såtvedt Osloregionen 

Margrethe Gjessing Osloregionen 

Astrid Bjerke Osloregionens Europakontor 

Bente Elsrud Anfinnsen Ringerike kommune 

Erik Habberstad  Stange kommune 

Tom Alex Hagen Statens vegvesen 

Anne Cathrine Ekroll  Ullensaker kommune 

Inger Berit Kolseth Viken fylkeskommune 

Linda Iren Karlsen Duffy Viken fylkeskommune 

Jon Petter Arntzen Østlandssamarbeidet 

Lars Lund Godbolt Østlandssamarbeidet 

 
Innledere: Gyrid Anne Mangersnes, Asker kommune 
  Linda Duffy Viken fylkeskommune 
  Øyvind Sørlie, Gran kommune 
    
Sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Margrethe Gjessing, Eva Næss Karlsen  
Møteleder: Linda Duffy, Viken fylkeskommune 
 
Se presentasjoner gitt i møtet på Osloregionens web-sider. 
   
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
Godkjent.  

2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 12.11.2019 
Godkjent.  

 

https://www.osloregionen.no/prosjekter/areal-og-transport/faggruppemote-areal-transport-og-klima/faggruppemoter-arealtransport-og-klima-2020/


3. FYLKESKOMMUNERS OG KOMMUNERS ARBEID MED FNs BÆREKRAFTSMÅL I 

PLANARBEID 

Se presentasjoner på web. 
 

 Presentasjon fra Asker kommune v/Gyrid Anne Mangersnes 

 Presentasjon fra Viken fylkeskommune v/Linda Iren Karlsen Duffy 

Momenter fra drøfting: 

 Spørsmål om koordinering mellom fylkeskommuner og kommuner i bruk av FNs 

bærekraftsmål (FN17) i sine planer. Bør fylkeskommunene ha en koordineringsrolle? 

 Ref nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (mai 2019), med 

forventninger om at FN17 skal tas inn som et grunnlag for den kommunale og 

fylkeskommunale planleggingen. Det ble etterlyst en veiledning fra nasjonalt nivå til kommuner 

og fylkeskommuner. 

 Gjenstår å se i hvilken grad man klarer forankre FN17 i konkret politikk. Forankring inn til 

politisk nivå er viktig. 

 Spørsmål om nytteverdien av å bruke FN17 i planlegging. Brukes hensiktsmessig.  

 FN17 viktig for å sette fokus på planetes tåleevne.  

 Håper at vi klarer å rigge noen gode samarbeidsarenaer der vi jobber hensiktsmessig med 

dette og utveksler informasjon  

 Samarbeide om hvordan legge til rette for de gode beslutningsgrunnlagene for politikerne. 

 Viktig med lederopplæring. Hva er innholdet i lederopplæringen framover? Rigge 

respektbygging mellom økonomi, samfunns og arealplanlegging. 

 Viken sitt solide statistikkgrunnlag, Vi i Viken, er viktig for mindre kommuner.  

 Burde finnes en informasjonshub for deling på tvers, på bruk av FN17 i kommunale planer.  

 FN17 brukes til å avhjelpe målkonflikter. Få med No one left behind i kommunene. Nødt til å 

kunne sørge for hjelp.  

 FN17 og indikatorutvikling, brukes for å sammenligne mellom kommuner. 

 Hva sikrer at det vi har gjort har gitt merverdi, når vi ser tilbake om 10 år. Hvordan vet vi at 

dette har effekt og med hvilke indikatorer måler vi det. 

 

4. PRESENTASJON AV RESULTATER FRA ATP- PROSJEKT «BÆREKRAFTIG OG ATTRAKTIV 

STEDSUTVIKLING” v/Øyvind Sørlie, Gran kommune  

Se presentasjon på web. 
 
Momenter fra drøfting: 

 Nyttig, konkret og interessant prosjekt til relativt lav kostnad. Analysen kostet ca. 90 000. Men 
det var mye egeninnsats 

 Verktøy til å ta bærekraftsmålene ut og for å få folk ti å endre adferdsmønster 

 Viktig kunnskap i en diskusjon om skolestruktur 
 

5. OSLOREGIONENS INNSPILL TIL ARBEIDET MED NTP 2022-2033  

Se presentasjon på web. Kandidater til administrativ gruppe for Osloregionens arbeid med NTP 
sendes til Eva: eva.nass.karlsen@osloregionen.no  
 
Kommentarer/momenter fra drøfting: 

 2. mars frist for kommuner i Viken å sende sine innspill til Viken om NTP. 

 Innlandet fylkeskommune arrangerer NTP-konferanse 30. januar. 

 Koordinere innspill med Østlandssamarbeidet 

 

 

https://www.osloregionen.no/prosjekter/areal-og-transport/faggruppemote-areal-transport-og-klima/faggruppemoter-arealtransport-og-klima-2020/
https://viken.no/_f/p1/i4f0b8206-d207-4524-b400-9200b65ae0f9/kunnskapsgrunnlag-regional-planstrategi-viken-vi-i-viken.pdf
https://www.osloregionen.no/prosjekter/areal-og-transport/faggruppemote-areal-transport-og-klima/faggruppemoter-arealtransport-og-klima-2020/
https://www.osloregionen.no/prosjekter/areal-og-transport/faggruppemote-areal-transport-og-klima/faggruppemoter-arealtransport-og-klima-2020/
mailto:eva.nass.karlsen@osloregionen.no


6. HANDLINGSPROGRAM 2020 
Se presentasjon på web. 
 
Momenter fra drøfting: 

 Spørsmål til å skille ut miljø og klima som eget innsatsområde. Klima bør være inkludert i 

fagområde areal og transport. For å unngå at klimadimensjonen blir oversett i areal- og 

transportplanleggingen og andre tema for dette innsatsområdet.  

 

7. BEST-KONFERANSEN 2020 – 18. MARS  

Se presentasjon på web. 
Sekretariatet orienterte om BEST2020 og ber om innspill til programmet og til innledere. 

 

8. MØTEKALENDER 2020 

 14. januar 

 21.-22. april (faggruppemøte + befaring/studietur).  

 2. juni 

 25.-26. august (faggruppemøte + befaring/studietur).  

 10. november 

Kommentarer i møtet: 
Faggruppa ønsker at to av møtene kombineres med befaring/studietur. Foreslår at en av disse 
gjennomføres på en dag, uten overnatting. Ringerike kommune stiller seg positiv til å være vertskap 
for samlingen i august. Det må avklares og avtales nærmere. 
Forslag om at samlingen i april legges til Follo/Moss/Østfold. Det må avklares og avtales nærmere. 
 
9. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER 

• Plan for oppfølging av ordførererklæring om miljø og klima. Sekretariatet ber om at faggruppa 

gir innspill på utkast til plan for oppfølging av ordførererklæring på miljø og klima. 

• Orientering om arbeid med omdanning av Osloregionen til interkommunalt politisk råd. Øyvind 

Såtvedt orienterte om prosessen. Se presentasjon og sakspapirer til styremøtet 28. januar. 

• Rapport studietur oktober 2019 (utkast). Rapport ferdigstilles i løpet av kort tid. 

• Urban Future Global Conference 2020, Lisboa, 1.-3. april 2020, https://www.urban-future.org/  
 En henvendelse er sendt UFGC-sekretariatet for tilbud til Osloregionens medlemmer.  
 Peter informerte om at i forkant av UFGC arrangeres Metrex-konferanse: 
https://www.eurometrex.org/events/metrex-spring-conference-2020/  
 

10. EVENTUELT 
 
Peter Austin orienterte om pågående ESPON-prosjekt, https://www.espon.eu/mista om kartlegging av 
industriområder. Som en del av prosjektet skal det gjøres intervjuer 24.-25. februar i regionen. 

https://www.osloregionen.no/prosjekter/areal-og-transport/faggruppemote-areal-transport-og-klima/faggruppemoter-arealtransport-og-klima-2020/
https://www.osloregionen.no/prosjekter/areal-og-transport/faggruppemote-areal-transport-og-klima/faggruppemoter-arealtransport-og-klima-2020/
https://www.urban-future.org/
https://www.eurometrex.org/events/metrex-spring-conference-2020/
https://www.espon.eu/mista

