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Dato: 3/18/2021

Bakgrunn

• De strategiske føringene 2021-2024 inneholder aktiviteter på alle innsatsområdene om 

vurdering av gjeldende strategier, utvikling av nye strategier, eller samle kunnskap og 

statistikk om utviklingstrekk i regionen. 

– Vurdering av ATP-strategiens bruk og virkninger, utviklingen de siste årene og nye utfordringer. 

Et eventuelt forslag til revisjon av strategien legges frem i perioden.

• Osloregionen med ny juridisk status og endret medlemssammensetning

• Covid-19-pandemi og konsekvenser

=> Behov for å igangsette et prosjekt, på tvers av innsatsområdene

• Prosjektet vil se på utviklingen, nye utfordringer og samarbeidet i Osloregionen frem mot 

2030 i en bredt perspektiv.
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Dato: 3/18/2021

Forprosjekt – igangsettes våren 2021 – 2 hovedleveranser

1. Utredning av sentrale utviklingstrekk og trender som påvirker det geografiske området som 
Osloregionen interkommunalt politisk råd dekker. 

2. Vurdering av regionalt samarbeid og Osloregionen interkommunalt politisk råds rolle

• Invitert til anbudskonkurranse med svarfrist 26. mars

• Evt forhandlinger og kontraktsinngåelse, med oppstart ca 12. april.

• Prosjektperiode 12. april – 1. september

• Spørsmål til ATP-gruppa: 
– Synspunkter på innhold i forprosjekt?

– Innspill på relevante rapporter? 

– Ber om kommentarer senest 24. mars.

• NB! Her er lenke til forprosjektnotat.
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https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Forprosjektnotat-Osloregionen-2030-per-mars-2021.pdf
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Milepæler forprosjekt og mulig hovedprosjekt
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Sak 5. 

BEST-KONFERANSEN 2021
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Dato: 3/18/2021

Formål, målgruppe, tid og sted

• Formålet: BEST-konferansen 2021 vil fokusere bredt på utfordringene og mulighetene i 

Osloregionen fremover, med viktige nasjonale og internasjonale trender, koronapandemi 

og virkningene av denne som bakteppe. Hvordan skal Osloregionen styrke sin 

konkurransekraft og bærekraft mot 2030?

• Målgruppe: kommuner og fylkeskommuner, næringsliv og andre som er opptatt av 

utvikling i hovedstadsregionen som en internasjonalt konkurransedyktig region.

• Tidspunkt: Høsten 2021

• Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo
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Dato: 3/18/2021

Programkomite

• Ingar Vaskinn, Kongsberg kommune (faggruppe Næring)

• Anna Gyüre-Szamosi, Fredrikstad kommune (faggruppe Næring)

• Anne Huse, Kongsvingerregionen (faggruppe K&M)

• Gisle Haakonsen, Oslo kommune (faggruppe K&M)

• Peter Austin, Oslo kommune (faggruppe ATP)

• Jarle Snekkestad, Gjøvikregionen (faggruppe ATP) 

+ sekretariatet i Osloregionen
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Dato: 3/18/2021

Foreløpig programskisse –

Kom gjerne med innspill til deltema og innledere
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Tema Tid Innhold Kommentar

10-10:30 Registrering, kaffe

BOLK 1 – Åpningssesjon 

– innledende sesjon om 

utfordringsbildet

10:30 Innlegg v/styreleder og byrådsleder 

Raymond Johansen

Innledende sesjon, der får presentert nåsituasjonen, 

utfordringsbilde, trender og utviklingstrekk mot 2030

Samfunnsutvikling, økonomisk utvikling mot 2030, etter 

pandemi, Osloregionens konkurransekraft og attraktivitet

12:00 Lunsj

BOLK 2 –

Grønn gjenoppbygging

12:45 Sesjon 2 om grønn gjenoppbygging,sterke klynger i 

regionen. «Grønne veikart for Osloregionen»

14:00 Kaffepause

BOLK 3 

Regional utvikling, 

flerkjernet utvikling

14:20 BOLK 3 – Regional utvikling, flerkjernet utvikling

Sesjon 3: Flerkjernet utvikling, regionalt samarbeid mot 

2030, transportsystem, byutvikling

BOLK 4 - avslutning 15:30 Oppsummering, avslutning
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Sak 6. PLAN FOR HØRING NTP 

2022-2033
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Dato: 3/18/2021

FORELØPIG PLAN OPPFØLGING NTP 2022-2033 VÅREN 2021

Hva Når hvem

Faggruppemøter mars - presentere plan for NTP-prosess våren 2021 16., 17. og 23.3. ATP- og K&M-gruppe, KG-gruppe

NTP 2022-2033 legges frem 19.3. Samferdselsminister

Felles faggruppemøte ATP og K&M

 Presentasjon av hovedinnhold NTP, relevant for Osloregionen

 Kommentarer fra faggruppemedlemmer

 Innspill og diskusjon av hovedmomenter for Osloregionens oppfølging 

av Stortingets behandling.

9.4., kl 09-11?

NB! Nytt tidspunkt før 

påske? 25. eller 26.3.?

ATP- og K&M-gruppe

Styremøte, styresak om hovedmomenter i Osloregionens innspill 9.4. Styret

Inviterer til innspill fra Osloregionens medlemmer.

NB! Detaljerte innspill om lokale prosjekter er ikke relevante for 

Osloregionen å ta videre i Stortingets behandling

9.4.-16.4. Osloregionens medlemmer

Webinar – gods 14.4.

Møte interessepol.utvalg 23.4. (foreløpig) interessepol.utvalg

Webinar – Generelt om NTP og betydning for Osloregionens utfordringer 3.-5.5. (ikke bestemt)

Høring Stortinget Ikke kjent

Mediesaker vil bli produsert, avhengig av innhold i NTP April, mai, juni Sekretariat, m.fl.



Dato: 3/18/2021

Sak 7. FAGGRUPPEMØTE/STUDIETUR SEPTEMBER

• NB! Tidspunkt: 1.-2. september 

• Forslag til sted: Mosseregionen/Søndre Viken. NB! Andre steder i Osloregionen også aktuelle.

• Foreløpig om program

– 1.9., kl 10-12 Guidet tur om byutvikling, f.eks. Moss

– 1.9., kl 12- Lunsj og Fellessesjon alle adm. grupper om Osloregionen 2030 på eks.Jeløy Radio

• Presentasjon av forprosjektrapport

• Workshop om veien videre og hovedprosjekt

• Felles middag

– 2.9. Faglig program om Areal, Transport og Klima, f.eks. i Fredrikstad og/eller Sarpsborg, mulige tema:

• Byvekstavtaler, belønningsordninger

• Klimatiltak innen areal- og transport

• Programutvikling i samarbeid med vertskommuner og Klima Østfold

• Program på tvers av faggruppene, deltagerne velge mellom flere alternativer 

• Veien videre

– Beslutning om tid og sted

– Programutvikling
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Dato: 3/18/2021

Sak 8. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER

• Matchmaking april/mai om utlysninger Horizon Europe

• Invitasjon til fylkeskommunene om deltagelse i faggrupper

• Igangsetting av arbeid med oppdatering av ordførererklæringen, med sikte på signering 

høsten 2021
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