
 
MØTE I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR OSLOREGIONEN  
 
Tidspunkt: 1. juni 2021 kl. 12.00 – 15.00 
 
Møtet blir på Teams.  
 
Alle sakspapirer: https://www.osloregionen.no/kalender/mote-i-osloregionens-administrative-
koordineringsgruppe-5/  
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkjenning av innkalling 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 23. mars 2021  
Utkast til referat er vedlagt  
 

3. Runde rundt bordet – hva er nytt i delregionene?  
Er det aktuelle politiske saker som Osloregionen bør være oppmerksom på, eventuelt 
engasjere seg i interessepolitisk? 
 

4. Felles samling for Osloregionens administrative grupper 1. - 2. september 2021 
Orientering i møtet ved sekretariatet 
 

Foreløpig tidsplan: 
 

Dag Når Hvor Hva 
1.sept Kl 10-12  Samling for faggruppene 
 Kl 12-13 Moss 

Kulturhus 
Felles lunsj alle faggruppene 

 Kl 13-17 Moss 
Kulturhus 

Fellessesjon alle faggruppene, bl.a. presentasjon NIBR 
Gruppediskusjon/workshop 
Avsluttende plenumssesjon 

 Kl 17-19 Moss 
Kulturhus 

Avreise fra Moss sentrum og innsjekking Refsnes Gods 

 Kl 1930- Refsnes Gods Felles middag alle faggruppene 
2. sept Kl 07-09 Refsnes Gods Frokost og utsjekking 
 Kl 09-15   Samling for faggruppene 

 
 

5. BEST-konferansen 2021, 29. september 
Status – program. Orientering ved sekretariatet 
 

6. Møte i representantskapet den 10. juni 
Innkalling med sakspapirer sendes all medlemmer den 28. mai. Orientering i møtet.  
 
 
 
 



7. Mobilisering til deltagelse i kampanjen Race to Zero 
 
Osloregionen vil sammen med organisasjonen C40 mobilisere kommuner i 
Osloregionen til å slutte seg til kampanjen Race to Zero. Les mer om kampanjen her: 
https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign   
 
Sekretariatet gir en orientering om kampanjen i møtet.  

 
Saker til styremøtet 9. april: 

8. Osloregionens medlemsundersøkelse 2021 
Medlemsundersøkelsen ble sendt ut den 12. mai. Resultatene vil presenteres i 
styremøtet. Koordineringsgruppens medlemmer oppfordres til å følge opp sine 
ordførere og kommunedirektører til å svare på undersøkelsen.  
 

9. Kurs for kommunale ledere i Osloregionen i samarbeid med Olympiatoppens 
prestasjonsklynge og Smart Innovation Norway 
Det gis en orientering i KG-møtet 
 

10. Klimastatus for Osloregionen 
Utkast til rapport presenteres i møtet.  
 

11. Representasjon i koordinerende gruppe for miljøtiltak i Oslofjorden - 
Oslofjordrådet 
Klima og miljødepartementet har invitert Osloregionen til å delta i Oslofjordrådet. Det 
er ønskelig med politisk representasjon fra regionen. Sekretariatet arbeider med en sak 
til styremøtet og vi presentere en foreløpig skisse til innhold i møtet i KG.  
 

12. Færder kommune – oppsigelse av samarbeidsavtale for Osloregionen fra 
1.1.2022. 
Færder kommune har i forbindelse med behandling av budsjett for 2021 besluttet å 
trekke seg fra samarbeidsavtalen for Osloregionens IPR. Oppsigelsen trer i kraft fra 
1.1. 2022.  

  
13. Eventuelt  


