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Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 5 februar 2021 kl. 13.00 – 15. Møtet skjer via Microsoft Teams.
Alle saker og vedlegg kan lastes ned her: https://www.osloregionen.no/kalender/styremote-i-osloregionen-5februar-2021/
Eventuelle forfall til meldes til sekretariatet ved Øyvind Såtvedt,
oyvind.satvedt@osloregionen.no.
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Godkjenning av innkalling
Innkalling ble utsendt pr. e-post 26. januar 2021
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes
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Vedlegg

Godkjenning av referat fra styremøte 13. november 2020
Utkast til referat fra styremøte 13. november 2020 ble sendt ut 25. november 2020.
Forslag til vedtak:
Referat fra styremøte 13. november 2020 godkjennes
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Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen
Styrets medlemmer gir hver en kort rapport fra egn delregion.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
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Budsjett og handlingsprogram for Osloregionen 2021
Vedlagt er sekretariatets forslag til handlingsprogram og budsjett for 2021. Forslaget har blitt
utarbeidet i samspill med Osloregionens tre faggrupper, samt administrativ koordineringsgruppe.
Forslag til vedtak:
Styret vedtar foreliggende forslag til handlingsprogram og budsjett for 2021
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Videre utvikling av Osloregionen ut over 2021
Ved behandling av sak 66/20 Protokoll fra møte i representantskapet 28. oktober 2020 i
styremøtet den 13. november, ba styret om at sak om videre utvikling av samarbeidet i
Osloregionen ble satt opp som sak på første styremøte i 2021.
Saken legges fram uten forslag til vedtak fra sekretariatet
Forslag til vedtak:
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Dato og opplegg for møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk
råd
I henhold til samarbeidsavtalen for Osloregionen interkommunalt politisk råd, §4
Representantskapet, skal representantskapet møtes minst én gang pr år. Representantskapet
fastsetter årlig kontingent og godkjenner regnskap og årsberetning, i tillegg skal møtet bl.a. velge
leder, nestleder, styremedlemmer og medlemmer av interessepolitisk utvalg. Med tanke på
godkjenning av årsberetning og regnskap, er det en fordel å avholde møtet i løpet av første
halvår. Det foreslås at ordinært møte i representantskapet avholdes torsdag den 10. juni, kl. 09.00
– 10.00. Sekretariatet kommer tilbake til dagsorden for møtet.
Sekretariatet ønsker å arrangere møtet fysisk i Oslo rådhus, dersom det er mulig med
smittevernreglene som gjelder på dette tidspunktet. Dersom dette ikke er mulig, vil møtet bli
foreslått arrangert digitalt.
Forslag til vedtak:
Møte i representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd avholdes 10. juni 2021.
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BEST-konferansen 2021
Det foreslås at konferansen skal fokusere bredt på utfordringene og mulighetene regionen
fremover, med reetableringen av Osloregionen, korona og viktige nasjonale og internasjonale
trender som bakteppe. Innenfor denne rammen legges det opp til å sette fokus på overgripende
temaer på tvers av Osloregionens arbeidsområder, samt gå nærmere inn på utfordringer knyttet
til konkurransekraft og attraktivitet (ref. profileringsprosjektet Restart), areal og transport (ref.
f.eks. «15-munutters byen» og Nasjonal Transportplan) og Klima og miljø (ref. f.eks.
Klimameldingen, tiltak for klimatilpasning i regionen).
Det foreslås å ha BEST-konferansen samme dag som representantskapsmøtet, 10. juni, med
oppstart kl. 10.30. Det legges opp til å arrangere møtet fysisk i Ingeniørenes Hus i Oslo, dersom
smittevernreglene tillater dette, eventuelt også med mulighet for digital streaming av deler av
konferansen. Titte for konferansen, tid for avslutning, program og opplegg for øvrig bør vurderes
av en programkomite. Osloregionens sekretariat foreslår å sette ned en programkomite som i
tillegg til representanter for sekretariatet, vil bestå av to fra hver av faggruppene;
næringssamarbeidet, areal og transport og klima og miljø.
Sekretariatet kommer tilbake til styret med skisse til program på neste styremøte.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering
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Rapport fra interessepolitisk utvalg med plan for aktiviteter første halvår 2021
Leder av interessepolitisk utvalg og sekretariatet i Osloregionen gir en kort rapport fra arbeidet i
utvalget og foreløpige aktiviteter/saker første halvår.
Høringsnotat Klimaplan (sendes Stortinget 28.1.) som vedlegg. Ettersendes etter 28.1.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
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Status i profileringsarbeidet
Sekretariatet gir en kort orientering om webportalen Oslopolitan.no, Restart Osloregionen –
prosjektet, prosjektet Diversity Driven samt arbeidet med gjøre det praktisk lettere for
internasjonale talent å få norsk id-nummer og bankkonto.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering
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Vedlegg

Høringssvar KVU Kongsvingerbanen
Forslag til høringssvar er utarbeidet av sekretariatet og har vært behandlet i faggruppen for areal
og transport, administrativ koordineringsgruppe og interessepolitisk utvalg.
Utkastet ettersendes etter møte i interessepolitisk utvalg 28.1.
Vedtak:
Styret vedtar forslaget til høringsuttalelse
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Korte orienteringer fra sekretariatet
Endringer i sekretariatet

Oppstart av klima og miljøgruppa

Sekretariatet vurderer et webinar med tema knyttet til kvikkleireskredet i Gjerdrum,

beredskap, m.m. Mulige innledere er NVE, ordfører i Gjerdrum, Brann- og redning m.fl
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Eventuelt
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