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Handlingsprogram 2023 – foreløpig 

innretting
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November 2022



Dato: 11/1/2022

Hovedgrep i forslaget til handlingsplan 2023, som i 2022

• Prioritering: Fokus på utvalgte saker/temaer

• Prioritere tid til kontakt med/besøk hos medlemmene

• Interessepolitisk arbeid 

• Integrere arbeidsområdene 

• Samarbeide med andre relevante aktører og organisasjoner der det er 

interessefellesskap med Osloregionen
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Dato: 11/1/2022

Hovedprioriteringer Areal og transport

• Følge opp arbeidet med NTP 2025-2036 og implementeringen av gjeldende NTP overfor 

Stortinget, regjeringen og transportetater

– Følge opp arbeidet med NTP 2025-2036 i tråd med Osloregionens strategi (behandles i 

styremøte des.2022)

– Gjennomføre jernbanekampanje våren 2023

• Gjennomføre prosjektet "Energistasjoner for grønn næringstransport", bl.a. oppfølging av 

potensielle lokasjoner for infrastruktur og utvikling av veileder for etablering av 

infrastruktur

• Følge opp grensekryssende transport-korridorer, med hovedfokus på jernbane

• Følge opp Osloregionens ATP-strategi og grunnidè om flerkjernet utvikling med fokus på 

byområdene. Det skal også vurderes mulighet for europeisk samarbeid på dette tema.
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Dato: 11/1/2022

Hovedprioriteringer Klima og miljø

• Utarbeide rapporten Klima- og miljøstatus 2023 og dele de gode historiene fra 

kommunene i Osloregionen

• Gjennomføre fagseminarer/webinarer (Osloregionens klima- og miljøskole) med formål å 

bidra til kompetanseutvikling og erfaringsdeling

• Bidra til å opprettholde natur- og artsmangfold

• Gjennomføre prosjektet "Oppdrag Oslofjorden", for å bedre miljøtilstanden i fjord, 

vann og vassdrag

• Fremme sirkulærøkonomi ved å følge opp utvalgte tema fra regjeringens 

(kommende) handlingsplan for sirkulær økonomi, med fokus på kommunenes rolle
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Dato: 11/1/2022

Hovedprioriteringer Konkurransekraft og attraktivitet 2023
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• Fremme kunnskap om Osloregionens sterke næringsmiljøer, regionalt, nasjonalt og 

internasjonalt

• Utarbeide og forankre et næringspolitisk posisjonsnotat for Osloregionen

• Bidra til økt tilgang på relevant kompetanse i næringslivet i Osloregionen

• Tilrettelegge og støtte opp om forbedringer for å ta imot og beholde internasjonale 

talenter og deres familier, lokalt, regionalt og nasjonalt

• Tilrettelegge for økt samarbeid med privat og offentlige aktører om internasjonal 

arbeidskraft, stedsmarkedsføring og andre næringspolitiske miljøer

• Være pådriver for å legge til rette for grønn næringsutvikling, bl.a. gjennom å bruke 

offentlige anskaffelser for å stimulere til innovasjon



Dato: 11/1/2022

Hovedprioriteringer Fellesskap og samarbeid

• Besøk hos medlemmer og regionråd i regionen for å fremme kunnskap om Osloregionen 

og innsikt i arbeidet i regionrådene

• Gjennomføre medlemsundersøkelse våren 2023

• Gjøre Osloregionens interesser kjent i regjeringsapparatet og på Stortinget gjennom 

løpende interessepolitisk arbeid

• Arrangere BEST-konferansen i forbindelse med møte i representantskapet første 

halvår 2023

• Gjennomføre arrangement under Arendalsuka, samt seminarer/webinarer knyttet til 

områdene areal og transport, klima og miljø og konkurransekraft og attraktivitet
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