
 
MØTE I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR OSLOREGIONEN  
 
Tidspunkt: tirsdag 29. mars 2022 kl. 12.00 – 15.00 
 
Sted: Oslo rådhus, møterom 1 (inngang fra Rådhusplassen – sjøsiden) 
 
Alle sakspapirer: https://www.osloregionen.no/kalender/mote-i-osloregionens-administrative-
koordineringsgruppe-29-mars-2022/  
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkjenning av innkalling  
 

2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 1. februar 2022  
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?  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Saker til styremøtet 8. april 2022: 

4. Protokoll fra møte i representantskapet 10. juni 2021 
Protokollen er vedlagt 
 

5. Protokoll fra møte i representantskapet i Osloregionen IPR, desember 2021 
Protokollen er vedlagt 
 

6. Årsberetning for 2021 
Tekst til årsberetningen sendes ut parallelt til styret og koordineringsgruppen ca. 1. 
april 
 

7. Revidert årsregnskap for 2021 
Revidert regnskap er vedlagt 
 

8. Saksliste for møte i representantskapet 2. juni 2022 
Utkast til saksliste er vedlagt 
 

9. Kontingent for Osloregionen IPR 2023 
Utkast til styresak er vedlagt 
 

10. Forslag til valgkomite til valg på møte i representantskapet 2. juni 
Sekretariatet orienterer i møtet 
 

11. Status for arbeidet med ordførererklæring for klima og miljø 2022 – forslag til 
presisering 
Sekretariatet orienterer i møtet. Sekretariatet ber om tilbakemelding fra regionrådene 
på status i kommunene.  
 



12. Organisering av Osloregionens arbeid med oppfølging av tiltaksplan for 
Osloregionen og tilhørende vassdrag 
Notat om saken er vedlagt 
 

13. Organisering av prosjekt Energistasjoner for grønn næringstransport 
Notat om saken er vedlagt  
 

14. Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg 
Sekretariatet gir en kort orientering i møtet 
 

15. Arrangement på Arendalsuka 2022 
Sekretariatet gir en orientering i møtet 
 

16. Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet  
Sekretariatet gir en kort rapport fra pågående internasjonalt profileringsarbeid. 
 

17. Korte orienteringer fra sekretariatet  

 Klimaskole om klimakrav i arealplaner, 17. februar 
 Møte på Stortinget i regi av Venstres Stortingsgruppe og IKT Norge om 

startup visum og byråkratiske hindre for internasjonale talenter 1. mars. 
 Høringsmøte i Samferdselsdepartementet 21. mars om kunnskapsgrunnlag 

for nasjonal ladestrategi 
 Seminar om talentattraksjon i samarbeid med Oslo Business Region 30 

mars 
 Webinar om oppfølging av tiltaksplanen for Oslofjorden, 7. april 
 Webinar om cybersikkerhet i kommuner og næringsliv 21. april 
 Medlemsundersøkelsen  

 

18. Eventuelt 
På styremøtet blir det en orientering om status for og betydning av E-134, ved ordfører 
Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19. Eventuelt  

 
 


