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   Dato:  10.6.2021 

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 

  Øyvind Såtvedt 014 

 

 
Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 18. juni 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-18-juni-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 18. juni 2021           

 
 
Sak 34/21 Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post  
 

Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
 
Sak 35/21 Godkjenning av referat fra styremøte 9. april  
Vedlegg  Utkast til referat fra styremøtet 9. april ble sendt styrets medlemmer den  
 
  Forslag til vedtak: 
  Referat fra styremøtet 9. april godkjennes 
 
 
Sak 36/21 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 37/21 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 38/21 Utkast til Osloregionens høringssvar KVU Hovedbanen Nord 
Vedlegg Osloregionens sekretariat har utarbeidet forslag til høringsuttalelse om KVU for Hovedbanen 

Nord. Fristen var 11. juni, og uttalelsen er derfor oversendt Jernbanedirektoratet, med forbehold 
om styrets behandling, etter behandling i møte i interessepolitisk utvalg samme dag.  

 
 Forslag til vedtak: 
 Styret slutter seg til forslag til høringsuttalelse for KVU Hovedbanen Nord 
 
Sak 39/21 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet  

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

 
Sak 40/21 Osloregionens medlemsundersøkelse 2021 
Vedlegg  Sekretariatet gjennomgår resultatene av medlemsundersøkelsen 2021.  
 
  Forslag til vedtak:  
  Saken tas til orientering 
 
Sak 41/21 Kurs for kommunale ledere i Osloregionen i samarbeid med Olympiatoppens 

prestasjonsklynge og Smart Innovation Norway 
Vedlegg  Sekretariatet anbefaler å tilby kurs til administrative ledere i Osloregionens medlemskommuner 

basert på et opplegg utviklet av Olympiatoppens presentasjonsklynge, i samarbeid med Smart 
Innovation Norway.  
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 Forslag til vedtak: 
 Saken tas til orientering 
 
Sak 42/21 Klimastatus for Osloregionen  
Vedlegg Sekretariatet vil presentere hovedelementer i årets klimastatusrapport i møtet.  
 
 Forslag til vedtak: 
 Saken tas til orientering 
 
Sak 43/21 Representasjon i Oslofjordrådet for Helhetlig plan for Oslofjorden 
Vedlegg Den 30. mars la klima- og miljøministeren frem Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord 

med et aktivt friluftsliv. Klima- og miljødepartementet inviterer Osloregionen til å delta i 
Oslofjordrådet som skal sikre god lokal- og regionalpolitisk forankring og framdrift.  

 
Forslag til vedtak: 
1. Styret gir sin tilslutning til at Osloregionen takker ja til invitasjon om å delta i Oslofjordrådet. 
2. Styret oppnevner fem ordførere som Osloregionens representanter i Oslofjordrådet, slik det 
fremkommer av saksfremlegget. 
 

Sak 44/21 Status – Race to Zero-kampanjen 
Race To Zero er organisert av FNs Klimakonvensjon (UNFCCC). Målet er å mobilisere til det 
grønne skiftet foran COP26 i Glasgow i november 2021 og legge press på at regjeringer som 
deltar der, må styrke sine bidrag til Parisavtalen. Osloregionen er med i det norske partnerskapet 
for Race to Zero-kampanjen. Styret oppfordret i styremøte den 9. april Osloregionens medlemmer 
om å slutte seg til kampanjen. Beskrivelse av kampanjen og hvordan slutte seg til er tilgjengelig 
på Osloregionens nettsider. Per 9. juni er det flere kommuner i Osloregionen som har sluttet seg 
til eller har planer om dette. Nærmere orientering gis i styremøtet.  
 
Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering 
 

Sak 45/21 Startprogram om innovative offentlige anskaffelser (først i møtet)  
Osloregionen har et samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet om innovative anskaffelser. 
Formålet med samarbeidet er å skape bedre offentlige tjenester og styrke konkurransekraften i 
regionen gjennom innovative offentlige anskaffelser (IOA) som et strategisk og operativt 
virkemiddel. Høsten 2021 vil Osloregionen i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet 
gjennomføre START-program for ledere, fagansvarlige og innkjøpere.  
 
Forslag til vedtak: 

 Saken tas til orientering 
 
Sak 46/21 Deltagelse i Nordic Circular Hotspot 
Vedlegg Osloregionen IPR er invitert til å delta som nettverkspartner i programmet Nordic Circular Hotspot. 

Sirkulærøkonomi er et av temaene i Osloregionens handlingsprogram for 2021.  
 
 Forslag til vedtak: 

Osloregionen slutter seg til nettverket Nordic Circular Hotspot 
 
Sak 47/21 Færder kommune – oppsigelse av samarbeidsavtale for Osloregionen fra 1.1.2022 
   

Sekretariatet har motta e-post fra Færder kommune der det opplyses at kommunen i forbindelse 
med behandlingen av budsjett for 2021 har besluttet å si opp samarbeidsavtalen om 
Osloregionen interkommunalt politisk råd. I henhold til samarbeidsavtalens bestemmelser, 
opphører avtalen med Færder kommune fra 1.1.2022.  
 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
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Sak 47/21 Korte orienteringer fra sekretariatet  

 BEST-konferansen 2021 
 Utredningsoppdrag Osloregionen 2030 
 Arendalsuka 2021 
 Oslo Urban Week 

 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 
 
Sak 48/20  Eventuelt 
   
 
  


