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   Dato:  4.2.2022 

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 

  Øyvind Såtvedt 014 

 

 
Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 11. februar 2022 kl. 13.00 – 15.00. Møtet skjer via Microsoft 
Teams. 
 
Alle styresaker kan lastes ned her: https://www.osloregionen.no/kalender/styremote-i-osloregionen-ipr-11-februar-
2022/  
 
Eventuelle forfall til meldes til sekretariatet ved Øyvind Såtvedt, oyvind.satvedt@osloregionen.no. Husk også å 
melde fra til eget varamedlem.  
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Øyvind Såtvedt 
Direktør 
Osloregionens sekretariat 

 
 

  Klikk her for å skrive inn tekst. 
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Sakskart, styremøte 11. februar 2022           

 
 
Ved begynnelsen av møtet har vi en ekstern innleder: Thomas Breen fra norsk vann vil snakke om 
utfordringer knyttet til utfordringene når det gjelder vann- og avløpssystemer, med fokus på utslipp av 
avløpsvann til Oslofjorden og tilgrensende vassdrag. 
 
 
Sak 1/22 Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post 4. februar 2022. 
 

Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
 
Sak 2/22 Godkjenning av referat fra styremøte 3. desember 2021 
Vedlegg Utkast til referat fra styremøtet 3. desember ble sendt styrets medlemmer den 9. desember 2021 
 
  Forslag til vedtak: 
  Referat fra styremøtet 3. desember godkjennes 
 
 
Sak 3/22 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 4/22 Ordførererklæring for klima og miljø 2022 
Vedlegg I Osloregionens handlingsprogram for 2021 ble det vedtatt å revidere gjeldende ordførererklæring 

som ble signert i februar 2019 i forbindelse med Oslos status som europeisk Miljøhovedstad. Det 
legges opp til at by ordførererklæring kan undertegnes i forbindelse med møte i 
representantskapet den 2. juni 2022.  

 
 Forslag til vedtak: 

1. Utkast til Ordførererklæring «2.0» for klima og miljø, med de endringer som fremkom i 
møtet, legges til grunn for behandling i medlemskommunene i forkant av signering på 
Representantskapsmøtet i juni.  

2. Styret ber sekretariatet følge opp overfor ordførere og administrativ ledelse hos 
Osloregionens medlemmer for tilslutning til revidert ordførererklæring. Sekretariatet 
utarbeider et grunnlag til saksfremlegg som kan benyttes i kommunenes videre 
saksbehandling. 

 
Sak 5/22 BEST-konferansen 2022, møte i representantskap og signering av ordførererklæring 

Sekretariatet presenterer skisse til gjennomføring av halv dags BEST-konferanse.. Det foreslås at 
det etter konferansen samme dag gjennomføres møte i representantskapet og signering av 
ordførererklæring.  
 
Det foreslås at arrangementet gjennomføres den 2. juni, ikke 3. juni som styret besluttet i 
forbindelse med behandling av møteplanen for Osloregionen på møtet den 3. desember 2021 
 
Forslag til vedtak: 

1. Styret slutter seg til skisse til opplegg og tema for BEST-konferansen 2022 
2. BEST-konferansen, møte i representantskapet og signering av ordførererklæring 

gjennomføres 2. juni 2022.   
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Sak 6/22 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 7/22 Osloregionens innspill til EU-kommisjonens mobilitetspakke 
Vedlegg Den 14. desember presenterte EU-kommisjonen den nye mobilitetspakken "Efficient and green 

Mobility package". Alle forslagene i pakken inngår i ambisjonen til European Green Deal om å 
redusere utslippene fra transportsektoren med 90 % innen 2050. Pakken er også en del av EUs 
Mobilitetsstrategi, som skal bidra til å modernisere det europeiske transportsystemet. 
Samferdselsdepartementet inviterer til innspill som ledd i utforming av norske posisjoner. I tillegg 
oppfordrer departementet norske aktører til å svare på EUs høringer om forslagene. 

 
 Forslag til vedtak:  

Interessepolitisk utvalg utformer endelig høringsinnspill fra Osloregionen. 
 
 
Sak 8/22 Uttalelse om Oslofjordrådet og til statsbudsjettet om Oslofjorden 
Vedlegg Nettverket «Ordførere for Oslofjorden» har sendt brev til Klima- og miljøministeren med innspill til 

statsbudsjettet for 2023 angående behov for statlige tiltak for å utbedre miljøsituasjonen i 
Oslofjorden. Sekretariatet foreslår at styret sender et eget brev med støtte til innholdet i brevet fra 
«Ordførere for Oslofjorden». Forslag til brev samt brevet fra «Ordførere for Osloregionen» er 
vedlagt.  
 
Forslag til vedtak: 

  Det sendes brev til Klima- og miljøministeren med støtte til brev fra «Ordførere for Oslofjorden».  
 
Sak 9/22 Brev til Helse og omsorgsdepartementet angående fastlegekrisen.  
  Utkast til brev ettersendes til styret.  
 
  Forslag til vedtak: 

Interessepolitisk utvalg utformer endelig brev til Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Sak 10/22 Brev til Nærings- og firskeridepartementet og Finansdepartementet om den økonomiske 

situasjonen for næringslivet som følge av pandemi og høye strømpriser 
 Utkast til brev ettersendes til styret.  
 
 Forslag til vedtak: 
 Interessepolitisk utvalg uformer endelig brev til Nærings- og fiskeridepartementet og 

Finansdepartementet  
 
Sak 11/22 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet  

Sekretariatet gir en kort rapport fra pågående internasjonalt profileringsarbeid. 
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 

Sak 12/22 Korte orienteringer fra sekretariatet  

 Webinar for faggrupper om Grønt Landtransportprogram 10. februar 

 Klimaskole-arrangement 17. februar om klimakrav i arealplaner 

 Osloregionen planlegger søknad om Klimasats-midler til prosjekt om interkommunalt 
samarbeid om utbygging av energistasjoner for tungtransport 

 Osloregionen er samarbeidspartner på søknad fra SINTEF til Forskningsrådets utlysning 
Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv - prosjekt «Digital 
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Oslofjord» 

 Seminar om talentrekruttering 
 
Sak 13/22  Eventuelt 
   
 
  


