
  

MØTE I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR OSLOREGIONEN  

 

Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2023 kl. 12.00 – 15.00 

 

Sted: Oslo rådhus, møteromsenteret, møterom 2 (Inngang fra sjøsiden av rådhuset). Det 

serveres enkel lunsj ved oppstart av møtet.  

 

Alle sakspapirer: https://www.osloregionen.no/kalender/administrative-koordineringsgruppe-

31-januar-2022/  

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkjenning av innkalling  

 

2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 29. november 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? 

 

4. Fellessamling for Osloregionens faggrupper  

Det vises til epost fra sekretariatet fredag 20.1.:  

 

Som i 2022 og 2021, skal Osloregionen også i 2023 arrangere felles faggruppesamling 

den 30-31 august. I den forbindelse er det flere kommuner som har vist interesse for å 

avholde arrangementet.  

 

Vi ønsker en ryddig prosess for valget av vertskap for samlingen. Vi inviterer derfor 

de kommunene/regionene som ønsker å være vertskap om å sende oss en beskrivelse 

av hvorfor akkurat de skal være arrangør. Kort sagt ønsker vi å vite mer hva de ulike 

kommunene/regionene kan vise fram og tilby. 

Vi vil derfor at dere lager en kort skisse om hva dere har å tilby!  

  

De av dere som ønsker å være vertskap, kan dere sende oss en beskrivelse av; 

1. Hva dere ønsker å vise frem 

2. Egnede møtelokaler (Plenum 60 – 70 stykker maks +rom for parallelle møter med 

plass til ca.25 i hver) 

3. Muligheter for overnatting 

4. Middag om kvelden 30. august (Opptil 60 – 70 personer) 

5. Faglig innhold (Temaer dere vil sette søkelys på, muligheter for befaringer, 

byvandringer, etc.) Faglig innhold bør dekke alle innsatsområder i Osloregionen 

  

Det er selvsagt ikke nødvendig å booke steder nå, bare synliggjøre muligheten. 

  

Når det gjelder økonomi, dekker hver enkelt utgiftene til overnatting og reise til og fra. 

Osloregionen dekker kostnader til middag, møtelokaler, og lokal transport på stedet. 

https://www.osloregionen.no/kalender/administrative-koordineringsgruppe-31-januar-2022/
https://www.osloregionen.no/kalender/administrative-koordineringsgruppe-31-januar-2022/


 

Frist for innsending er 1 mars.  

 

Sekretariatet vil gjøre en vurdering, og vil velge kommunen/regionen som har det 

beste opplegg. Videre planlegging skjer i tett samarbeid med sekretariatet. 

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

Saker til styremøtet 14. februar 2023: 

5. Protokoll fra møte i representantskapet 20. desember 2022 

Sekretariatets forslag er vedlagt.  

 

6. BEST-konferansen 2023 

Ifølge møteplanen som er vedtatt av styret, skal BEST-konferansen 2023 avholdes den 

8. juni. I år, som i fjor, legges det opp til å arrangere møte i representantskapet i 

Osloregionen IPR rett etter BEST-konferansen.  

 

Sekretariatet foreslår at årets tema for BEST-konferansen er internasjonale 

kunnskapsarbeidere – hvorfor er det viktig å være attraktiv for dem, hva gjør våre 

konkurrenter, hvilke barrierer møter de i dag og hva kan kommunene og Osloregionen 

IPR gjøre? Tittel for konferansen er ikke bestemt.  

 

Det foreslås at det blir en halv dags konferanse og at arrangementet gjennomføres i 

Oslo rådhus.  

 

Det nedsettes en programgruppe for konferansen med representanter fra 

medlemskommunene.  

 

7. Uttalelse fra Osloregionen om insentivordningen for film- og tv-serie 

produksjoner 

Utkast til uttalelse er vedlagt 

 

8. Næringspolitisk posisjonsnotat – fremdrift 

Det vises til vedtatt handlingsprogram for 2023. Det skal i 2023 utarbeides et 

næringspolitisk posisjonsnotat for Osloregionen. Sekretariatet foreslår følgende 

framdrift for arbeidet:  

 

20. Januar – 6. februar Faggruppen for næringssamarbeid sender inn forslag til 

temaer, problemstillinger og evt. underlag 

6. februar – 1. mars  Sekretariatet utarbeider første utkast til notat 

6. mars Høringsutkast til behandling i faggruppe for 

næringssamarbeid 

20. Mars – 28. april  Høringsrunde i kommunene 

23. mai   Faggruppe for næring 

6. juni     Behandling i administrativ koordineringsgruppe 

9. juni    Behandling i interessepolitisk utvalg 

23. juni   Vedtak i styret 

 

 

9. Status for Osloregionens arbeid med NTP 2025-2036 

Sekretariatet orienterer i møtet 



 

10. Status for arbeidet med jernbanekampanje 

 Presentasjon ved sekretariatet i møtet.  

 

11. Prosjekt Oslofjorden: Informasjon om planlagt dialogmøte om regionalt 

samarbeid om avløpssektoren 

Orientering ved sekretariatet i møtet 

 

12. Status for prosjektet grønne næringstransporter, spesielt om dialog med 

nettselskap og transportmønsteranalyse fra TØI som grunnlag for lokalisering av 

energistasjoner 

Orientering ved sekretariatet i møtet 

 

13. Status i det internasjonale profileringsarbeidet 

Orientering ved sekretariatet i møtet 

 

14. Andre korte orienteringer fra sekretariatet 

 

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

15. Eventuelt  

 

 


