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Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune 
Ordfører Lene Conradi, Asker og Bærum 
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører John-Erik Vika, Gardermoregionen 
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland 
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen 
Ordfører Kari Anne Sand, Kongsbergregionen 
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Hans Kristian Raanaas, Follorådet 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd 
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd 
Ordfører Anne-Kari Holm, Haldenregionen 
Ordfører Elin Gran Weggesrud, Vestfoldkommuner 
Ordfører Kristin Orebråthen, Ringeriksregionen 
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen 
 

 
 

   Dato:  25.3.21 

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 

  Øyvind Såtvedt 014 

 

 
Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 9. april 2021 kl. 13.00 – 15.00. Møtet skjer via Microsoft Teams. 
 
Alle styresaker kan lastes ned her: https://www.osloregionen.no/kalender/styremote-i-osloregionen-9-april-2021/  
 
 
Eventuelle forfall til meldes til sekretariatet ved Øyvind Såtvedt, 
oyvind.satvedt@osloregionen.no. 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
Øyvind Såtvedt 
Direktør 
Osloregionens sekretariat 

 
 

  Klikk her for å skrive inn tekst. 
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Sakskart, styremøte 9. april 2021           

 
 
Sak 17/21 Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post 25. mars 2021 
 

Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
 
Sak 18/21 Godkjenning av referat fra styremøte 5. februar 
Vedlegg  Utkast til referat fra styremøtet 5. februar ble sendt styrets medlemmer den 17. februar 
 
  Forslag til vedtak: 
  Referat fra styremøtet 5. februar godkjennes 
 
 
Sak 19/21 Godkjenning av referat fra ekstraordinært styremøte 12. februar 
Vedlegg  Utkast til referat fra styremøtet 12. februar ble sendt styrets medlemmer den 17. februar 
 
  Forslag til vedtak: 
  Referat fra styremøtet 12. februar godkjennes 
 
 
Sak 20/21 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 
  Styrets medlemmer gir hver en kort rapport fra egen delregion.    
 
  Forslag til vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 21/20 Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg 

Leder av interessepolitisk utvalg gir en kort orientering om arbeidet i interessepolitisk utvalg siden 
sist styremøte 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

 
Sak 22/21 Nasjonal transportplan – uttalelse fra Osloregionen og videre prosess 
Vedlegg Forslag til prosess for Osloregionen i arbeidet med innspill til Stortingets behandling av Nasjonal 

transportplan er vedlagt. Høring i Transportkomitéen avholdes 12. og 13. april. Utkast til 
høringsnotat fra Osloregionen ettersendes til styret før styremøtet.  

 
 Forslag til vedtak: 

1. Styret slutter seg til forslag til prosess for arbeidet med innspill til NTP 
2. Styret slutter seg til forslag til høringsnotat.  

 
 
Sak 23/21 Saksliste for representantskapsmøte i Osloregionen interkommunalt politisk råd 10. juni 

2021 
Vedlegg Vedlagt er forslag til saksliste for møte i representantskapet den 10. juni. I tillegg til de faste 

sakene, foreslås det at representantskapet behandler en uttalelse fra Osloregionen om behov for 
nasjonale tiltak etter korona. 

 
 Forslag til vedtak: 
 Styret slutter seg til forslag til saksliste for møte i representantskapet 10. juni 2021 
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Sak 24/21 Årsrapport for Osloregionen 2020 
Vedlegg Utkast til årsrapport for Osloregionen for 2020 er vedlagt. Styrets vedtak er innstilling til møtet i 

representantskapet. 
 
  Forslag til vedtak/innstilling til representantskapet:  
  Årsrapport for Osloregionen for 2020 godkjennes 
 
 
Sak 25/21 Revidert regnskap for Osloregionen for 2020 
Vedlegg Regnskap for Osloregionen for 2020 med revisjonsrapport fra Oslo kommunerevisjon er inntatt på 

side 40 og 41 i utkastet til årsrapport for 2020. Styrets vedtak er innstilling til møtet i 
representantskapet. 

 
 Forslag til vedtak/innstilling til representantskapet:  
 Revidert regnskap for Osloregionen for 2020 godkjennes 
 
 
Sak 26/21 Medlemskontingent 2022 
Vedlegg I følge samarbeidsavtalens §4 skal representantskapet fastsette årlig kontingent deltakerne i 

Osloregionen interkommunalt politisk råd. Styrets vedtak er innstilling til møtet i 
representantskapet. 

 
 Forslag til vedtak/innstilling til representantskapet: 
 Kontingent for 2022 for medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen settes til kr 2,70 pr 

innbygger. Oslo kommune betaler dobbel medlemskontingent. 
 
 
Sak 27/21 Osloregionen 2030 
Vedlegg I henhold til vedtatt budsjett og handlingsplan for 2021, skal det gjennomføres flere 

utredningsoppgaver på de ulike fagområdene som Osloregionen arbeider innenfor, bl.a. som 
underlag for Osloregionens strategiske arbeid.  

 
I tillegg er rammebetingelsene for Osloregionen endret som følge av at fylkeskommunene ikke 
lenger er en del av regionale samarbeidet i Osloregionen. Dette innebærer bl.a. at aktiviteten må 
tilpasses en betydelig reduksjon i Osloregionens kontingentinntekter.  
 
Det er behov for et underlag som gir grunnlag for å vurdere Osloregionens innretting og hvilke 
oppgaver som skal prioriteres frem mot 2030, samt hvordan Osloregionen interkommunalt politisk 
råd best kan fylle sin rolle som regional samarbeidsarena i forhold til dette. På kort sikt vil arbeidet 
også være underlag for arbeidet med budsjett og handlingsplan for 2022.  

 
Vedlagte prosjektbeskrivelse beskriver innehold i et slikt prosjekt samt viktige milepæler i arbeidet 
med dette.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til prosjektbeskrivelsen med milepæler som fremgår av vedlagte prosjektnotat.  
 

   
Sak 28/21 Utvikling av samarbeidet i Osloregionen 
Vedlegg Formålet med denne saken er å sørge for en politisk forankring av arbeidet med å tilpasse 

Osloregionens arbeid og organisering til gjeldende rammebetingelser, utfordringer og muligheter. 
 

Forslag til vedtak:  
1. Det etableres en politisk arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av samarbeidet i 
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Osloregionen på kort og lang sikt.  
2. Arbeidsgruppen får samme sammensetning som interessepolitisk utvalg 
3. Sekretariatet i Osloregionen er sekretariat for gruppen.  
4. Gruppens mandat er å drøfte Osloregionens tilpasning til nye økonomiske rammebetingelser 

fra og med 2022, samt overordnede strategiske vurderinger av samarbeidet frem mot 2030.  
5. Arbeidsgruppens virkeperiode er frem til desember 2021. 

 
 
Sak 29/21 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet 

Sekretariatet gir en orientering i møtet om arbeidet med prosjektet Restart Osloregionen, 
Oslopolitan og arbeid med byråkratiske barrierer for internasjonale talenter som kommer til Norge.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 
 
Sak 30/21 BEST- konferansen 2021 

Sekretariatet gir en orientering i møtet om arbeidet med BEST-konferansen 2021. Pga utviklingen 
i pandemien flyttes konferansen fra 10. juni, som opprinnelig fastsatt, til høsten 2021.  
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 
 

 
Sak 31/21 C40 – Race to Zero 
Vedlegg Sekretariatet orienterer om invitasjon til kommunene i Osloregionen om å delta i prosjektet Race 

to Zero. Se vedlagte dokumenter. 
 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering og oppfordrer Osloregionens medlemmer til å delta i Race To Zero-
kampanjen 
 

 
Sak 32/20 Korte orienteringer fra sekretariatet 
 

Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 
 
Sak 33/20  Eventuelt 
   
 
  


