
 
MØTE I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR OSLOREGIONEN  
 
Tidspunkt: 19. januar 2021 kl. 12.00 – 15.00 
 
Møtet blir på Teams.  
 
Alle sakspapirer:  https://www.osloregionen.no/kalender/mote-i-osloregionens-
administrative-koordineringsgruppe-3/  
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkjenning av innkalling 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 27. oktober 2020  
(jfr. utkast til referat).  
 

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? 

 
Saker til styremøtet 5. februar: 

4. Budsjett og handlingsplan for Osloregionen 2021 
Utkast ettersendes etter gjennomføring av faggruppemøter uke 2.  
 

5. Dato og opplegg for møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt 
politisk råd 
 
Det foreslås at ordinært møte i representantskapet avholdes fysisk i Oslo rådhus i 
første halvdel av juni, kl. 09.00 – 10.00. Sekretariatet kommer tilbake til konkret dato 
og dagsorden for møtet 
 

6. BEST-konferansen 2021 
 
Forslag til tittel for BEST-konferansen 2021 er «Restart Osloregionen». Det foreslås at 
konferansen skal fokusere bredt på utfordringene og mulighetene regionen fremover, 
med reetableringen av Osloregionen som en kommuneorganisasjon, korona og viktige 
nasjonale og internasjonale trender som bakteppe. Innenfor denne rammen legges det 
opp til å sette fokus på overgripende temaer på tvers av Osloregionens 
arbeidsområder, samt gå nærmere inn på utfordringer knyttet til konkurransekraft og 
attraktivitet (ref. profileringsprosjektet Restart), areal og transport (ref. f.eks. «15-
munutters byen» og Nasjonal Transportplan) og Klima og miljø (ref. f.eks. 
Klimameldingen, tiltak for klimatilpasning i regionen).  
 
Det foreslås å ha BEST-konferansen samme dag som representantskapsmøtet (i første 
halvdel av juni) med oppstart kl. 10.30. Det legges opp til å arrangere møtet fysisk i 
Ingeniørenes Hus i Oslo. Tid for avslutning, program og opplegg for øvrig bør 
vurderes av en programkomite. Osloregionens sekretariat vil sette ned en 
programkomite som i tillegg til representanter for sekretariatet, vil bestå av to fra hver 
av faggruppene; næringssamarbeidet, areal og transport og klima og miljø.  



 
7. Status i profileringsarbeidet  

 
Det gis en muntlig orientering i møtet.  
 

8. Høringssvar KVU Kongsvingerbanen 
Saken legges ut etter møte i faggruppe for areal og transport i uke 2.  

 
9. Korte orienteringer fra sekretariatet 

• Endringer i sekretariatet 
• Oppstart av klima og miljøgruppa 

 
10. Eventuelt 


