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Sakskart, styremøte 24. juni 2022            
  
Sak 34/22  Innledning ved Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om jernbaneutbygging på Østlandet 
 
  Forslag til vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
Sak 35/22 Uttalelse fra styret i Osloregionen om behov for satsing på jernbane på Østlandet 
Vedlegg Bakgrunnen for saken er bl.a. Jernbanedirektoratets forslag til prioriterte jernbaneprosjekter lagt 

fram 2. juni 2022, samt arbeidet med statsbudsjettet for 2023. Saken ble behandlet i 
interessepolitisk utvalg 17. juni 2022.  

 
Forslag til vedtak:  
1. Styret slutter seg til uttalelsen. Uttalelsen sendes Stortingets transportkomite, 

Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet.  
2. Det gjennomføres en kampanje etter sommeren for å sette søkelys på betydningen av 

jernbaneutbygging på Østlandet. Kampanjen gjennomføres i samspill med delregionene i 
Osloregionen.  

3. Interessepolitisk følger opp arbeidet sammen med sekretariatet 
 
Sak 36/22  Godkjenning av innkalling   

Innkalling ble utsendt pr. e-post 17. juni 2022.  
  

Forslag til vedtak:  
Innkallingen godkjennes   

  
  
Sak 3722  Godkjenning av referat fra styremøte 8. april 2022  
Vedlegg  Utkast til referat fra styremøtet 8. april ble sendt styrets medlemmer den 22. april 2022  
  

Forslag til vedtak:  
Referat fra styremøtet 8. april godkjennes  

  
  
Sak 38/22  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 39/22  Protokoll fra møte i representantskapet 2. juni 2022  
Vedlegg  Protokollen skal endelig godkjennes av representantskapet  
  

Innstilling til representantskapet:  
Protokoll fra møte i representantskapet i Osloregionen IPR 2. juni 2022 godkjennes  

  
  
Sak 40/22  Medlemsundersøkelsen for Osloregionen IPR 2022  
Vedlegg For tredje året på rad er det gjennomført en undersøkelse blant Osloregionens medlemmer om 

bl.a. hvilke saksområder som vurderes som mest viktig og tilbakemelding på arbeidet som gjøres. 
I 2022 er det også tatt med spørsmål som går spesielt på temaet klima og miljø.  

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 
Sak 41/22 Rapport fra 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 42/22  Endring i mandatet for interessepolitisk utvalg 
Vedlegg For å bedre den politiske forankringen av saker i styret, foreslås en endring i interessepolitsk 

utvalgs mandat. Saken ble drøftet Interessepolitisk utvalg 17. juni 2022.  
 
 

Forslag til vedtak: 
Mandat for interessepolitisk utvalg endres og få følgende ordlyd:   
1. Interessepolitisk utvalg skal definere Osloregionens interessepolitiske rolle og utvikle 

strategier for gjennomslag i prioriterte saker som er i tråd med vedtatte strategier 
Osloregionen.  

2. Interessepolitiske utvalg skal behandle også øvrige saker med politisk innhold som skal til 
behandling i styret og/eller representantskapet i Osloregionen IPR.  

3. Gruppen har fullmakt til å definere og gjennomføre interessepolitiske tiltak knyttet til relevante 
saker på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå.  

4. Osloregionens sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for utvalget, med støtte fra 
Osloregionens administrative fagmiljøer.  

5. Gruppen holder Osloregionens styre løpende orientert om sitt arbeid, bl.a. gjennom faste 
orienteringer i styremøtene.  

6. Forslag til aktiviteter for det interessepolitiske arbeidet for det kommende året, inngår i forslag 
til handlingsprogram som behandles av styret i desember hvert år. 

 
Sak 43/22 Uttalelse om at fylkeskommunene igjen ønskes velkommen som medlemmer i 

Osloregionen IPR 
Vedlegg  Forslaget til uttalelse er en oppfølging av tidligere diskusjon i styret, samt et initiativ fra ordfører  

 Lene Conradi på møtet i representantskapet 2. juni 2022. Saken ble drøftet i Interessepolitisk 
utvalg 17. juni 2022.  

 
  Forslag til vedtak: 
  Styret slutter seg til uttalelsen 
 
 
Sak 44/22  Oppnevning av ytterligere medlemmer til Oslofjordrådet 
Vedlegg  Osloregionen ble i 2021 forespurt av Klima- og miljødepartementet (KLD) om å foreslå kandidater 

til Oslofjordrådet. Osloregionen IPR har nylig fått en ny henvendelse fra derpartementet om å 
oppnevne ytterligere medlemmer til rådet. Saken ble drøftet i Interessepolitisk utvalg 17. juni 2022.  

  
Forslag til vedtak:  
Følgende oppnevnes som medlemmer til Oslofjordrådet: 

 Hanne Tollerud, Moss kommune  
 Monica Myrvold Berg, Drammen kommune  
 Knut Martin Glesne, Krødsherad kommune  
 Hans Kristian Raanaas, Frogn kommune  
 Jon Sanness Andersen, Færder kommune  
 Erik Bringedal, Larvik kommune 
 Karoline Fjeldstad, Rakkestad kommune 

  
  
Sak 45/22  Orientering om status i prosjekt “Oppdrag Oslofjorden” 
  Orientering ved sekretariatet om status i arbeidet 
  

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering 

  
  
Sak 46/22  Orientering om prosjekt grønne næringstransporter 
  Orientering ved sekretariatet om status i arbeidet. 
  

Forslag til vedtak 
1. Styret gir sin tilslutning til endret organisering om etablering av felles koordineringsgruppe for 

prosjektene om grønne næringstransporter i Osloregionen og Østlandssamarbeidet.  



2. Saken før øvrig tas til orientering. 
 
 
Sak 47/22  Osloregionens klimastatusrapport 2022 
Vedlegg For fjerde år på rad foreligger Osloregionens Klimastatus. I utgaven for 2022 finnes oppdatert 

utslippsstatistikk for regionen og delregionene, Osloregionens klimabarometer samt historier med 
de gode eksemplene fra Osloregionens medlemskommuner.  
 
Rapporten for 2022 viser at utslippene i Osloregionen har gått ned med 18,5 % i perioden 2009 til 
2020, som er det siste året i Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsstatistikk. Fra 2019 til 
2020 gikk utslippene ned med 7 % i regionen. 

 
  Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering  
  

  
Sak 48/22  Oslo – State of The City 2022  
Vedlegg  Rapporten er utarbeidet av Oslo Business Region AS og måler Oslo og Osloregionens 

internasjonale posisjon på 10 områder. Osloregionen IPR har bidratt til finansieringen og 
sekretariatet har gitt innspill til arbeidet med rapporten.  
 
Forslag til vedtak:  

  Saken tas til oreintering  
  
 
Sak 49/22  Rapport fra Osloregionens internasjonale advisory board  
Vedlegg  Osloregionens internasjonale advisory Board møttes i London i april 2022. Vedlagt er rapport med 

anbefalinger for arbeidet med internasjonal posisjonering av Osloregionen.  
   
  Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering 
  
  
Sak 50/22 Samarbeidsavtale mellom Osloregionen IPR, VisitOSLO AS og Oslo Business Region AS  
Vedlegg  Avtalen følger bl.a. opp rådene fra Osloregionens internasjonale advisory board om et tettere 

samarbeid mellom de tre organisasjonene for å bedre effektiviteten og utnyttelse av ressursene i 
det internasjonale profileringsarbeidet. Arbeidet skal baseres på Osloregionens internasjonale 
profileringsstrategi, vedtatt av styret i Osloregionen.  

  
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering 

  
  
Sak 51/22  Status i det internasjonale profileringsarbeidet 
  Sekretariatet orienterer om arbeidet siden sist styremøte.  
 
  Forslag til vedtak:  
  Saken tas til orientering 
  

  
Sak 52/22  Korte orienteringer fra sekretariatet   

 Endringer i sekretariatet 
 Arrangement under Arendalsuka 

 
  
Sak 53/22  Eventuelt  
 


