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   Dato:  26.11.2021  

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 

  Eva Næss Karlsen 014 

 

 
Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 3. desember 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-3-desember-
2021/  
 
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 3. desember 2021           

 
 
Sak 61/21 Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post 26.11.21 
 

Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
 
Sak 62/21 Godkjenning av referat fra styremøte 24. september 
Vedlegg Utkast til referat fra styremøtet 24. september ble sendt styrets medlemmer den 28. september 

2021 
 
  Forslag til vedtak: 
  Referat fra styremøtet 24. september godkjennes 
 
 
Sak 63 /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 64/21 Handlingsprogram og budsjett for 2022 
Vedlegg I sak 28/21 gjorde styret vedtak om å opprette en politisk arbeidsgruppe som bl.a. skulle fungere 

som en referansegruppe for sekretariatet i arbeidet med handlingsprogram og budsjett for 2022. 
Gruppen har diskutert innretting av handlingsprogrammet på to møter i løpet av andre halvår 
2021.  

 
 Til grunn for forslaget, ligger også medlemsundersøkelser gjennomført i 2020 og 2021, rapport fra 

NIBR/OsloMet fra september 2021 som bl.a. omhandler Osloregionens rolle som regional 
samarbeidsarena, og innspill fra Osloregionens faggrupper på workshop 1. september.  
 
Til grunn for forslaget til handlingsprogram og budsjett ligger en strammere økonomisk situasjon 
med 40 % nedgang i kontingentinntektene sammenlignet med 2021. Pga. oppsparte midler og 
innsparingstiltak i løpet av 2021, har imidlertid Osloregionen IPR en økonomisk buffer som gjør 
det mulig å tilpasse aktivitetsnivået mer gradvis. 
 
Budsjettet skal i henhold til kommuneloven vedtas av representantskapet. Styret vedtar derfor en 
innstilling til representantskapet.  
 
Forslag til innstilling til representantskapet: 
Representantskapet vedtar Handlingsprogram og budsjett for 2022.  

 
Sak 65/21 Møteplan for styret og representantskapet i 2022 
  Sekretariatet foreslår følgende møteplan for 2022:  
 
  Styremøter:     

4. februar     
     8. april      
     17. juni       
     23. september 
     2. desember 
 
     

Representantskapet: 3. juni (BEST-konferansen avholdes samme dag) 
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Forslag til vedtak: 
Styret vedtar møteplan for 2022 

 
 
Sak 66/21 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 67/21 Høringsuttalelse, Endringer i plan- og bygningsloven og statlige planretningslinjer  
Vedlegg Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven som 

bl.a. gjelder mer effektive virkemidler for planlegging og gjennomføring ved fortetting og 
transformasjon i byer og tettsteder, samt finansiering av infrastruktur (utbyggingsavtaler mv.) Det 
foreslås også endring i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. Vedlagt følger utkast til høringssvar fra Osloregionen.  

 
 Forslaget ble behandlet i interessepolitisk utvalg 24. november 
 
 Forslag til vedtak: 
 Styret vedtar høringsuttalelsen 
 
 
Sak 68/21 Høringsprosess om oppløsning av fylkeskommuner 
Vedlegg Det vises til regjeringsplattformen «Hurdalsplattformen 2021-2025» presentert 13. oktober og 

vedtak i Viken fylkesråd 14. oktober om igangsetting av prosess i Viken om mulig oppløsning. Det 
er ikke kjent per november 2021 om Innlandet fylkeskommune vil igangsette en tilsvarende 
prosess med søknad om oppdeling av Innlandet fylkeskommune.  

 
Viken fylkeskommune har planlagt en prosess med høring i perioden 17.12.2021 - 1.2.2022 på 
sak om oppdeling av fylkeskommunen. I den forbindelse er det kommet ønske fra medlemmer om 
Osloregionen IPR kan utarbeide et underlag som kommunene kan vurdere å bruke i sin 
behandling av høringen. Notatet kan også være relevant for kommuner i Innlandet, dersom 
fylkestinget i Innlandet fylkeskommune gjør tilsvarende beslutning som Viken. 

 
  Forslag til vedtak:  

1. Osloregionen IPR avgir ikke høringsuttalelse i forbindelse med høringsprosesser om 
oppløsning av fylkeskommuner på Østlandet. 

2. På forespørsel fra medlemskommunene, utarbeides et faktanotat om regionale 
utviklingstrekk på Østlandet og momenter for vurdering med basis bl.a. i rapporten 
«Osloregionen – utvikling og samarbeid mot 2030» fra oktober 2021, utarbeidet av 
NIBR/OsloMet på oppdrag for Osloregionen IPR.  

 
Sak 69/21 Kommunikasjonsstrategi for Osloregionen IPR 
Vedlegg Saken er utsatt fra styremøtet 24. september. Vedlagt følger revidert forslag til 

kommunikasjonsstrategi. Forslaget er kortet ned. I tillegg er det gjort tydeligere presiseringer av 
forskjellen på Osloregionen IPR og Osloregionen som geografisk område, som kunne misforstås i 
det tidligere forslaget. Det er også foretatt en presisering og innsnevring av definisjonen av hvem 
som er målgrupper for Osloregionens kommunikasjonsarbeid.  

 
 Forslag til vedtak: 
 Styret slutter seg til kommunikasjonsplan for Osloregionen IPR 
  
Sak 70/21 Evaluering av arbeidet med innspill til NTP 
Vedlegg Det vises til møte i interessepolitisk utvalg 11.06.2021, Sak 25/21. Status/oppsummering av 
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arbeidet i forhold til NTP – hva har vi lykkes med, hva er forbedringspunkter til neste gang? Det 
ble gjort følgende vedtak: Sekretariatet utarbeider en evalueringsrapport om arbeidet med NTP 
som legges fram for interessepolitisk utvalg til høsten. 

 
Vedlagt er notat med oppsummering av Osloregionens arbeid med NTP, en oppsummering av 
relevante vedtak og merknader i Stortingets behandling av NTP 2022-2033 i juni 2021, samt en 
evaluering/vurdering av Osloregionens arbeid med NTP. Avslutningsvis er det forslag til 
forbedringspunkter i Osloregionens arbeid med NTP i fremtiden. 
 
Interessepolitisk utvalg behandlet saken den 24.11. og sluttet seg til vurderinger og anbefalte 
forbedringspunkter i notatet.  

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 
Sak 71/21 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet  

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

Sak 72/21 Arbeid med revisjon av ordførererklæring for klima og miljø 
Sekretariatet gir en kort orientering om status og framdrift i arbeidet med revisjon av 
ordførererklæringen.  

 
  Forslag til vedtak 
  Styret tar saken til orientering 
 
Sak73/21 Brev fra Virke om kompensasjonsordning til næringslivet 
Vedlegg Osloregionen IPR har mottatt brev fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke der det tas opp ulikheter i 

praksis i forhold til kompensasjonsordninger overfor næringslivet i forbindelse med COVID-19 i 
regi av kommunene i Osloregionen.  

 
 Denne problemstillingen ble tatt opp i brev fra Osloregionen IPR til Finanskomiteen, Kommunal- 

og forvaltningskomiteen og Næringskomiteen på Stortinget datert 20. oktober 2020.  
 
 Det foreslås at sekretariatet utformer et kort brev til Virke der det henvises til brevet Osloregionen 

sendte Stortinget i oktober 2020.  
 
  Forslag til vedtak: 
  Sekretariatet besvarer brevet og henviser til brev fra Osloregionen til Stortinget i oktober 2020.  
 

 
Sak 74/21 Korte orienteringer fra sekretariatet  
 

 Race to Zero-kampanjen 

 Klimaskole  

 Halvdags seminar om talentattraksjon 
 Samarbeid med Grønt Landtransportprogram 

 
Forslag til vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 
Sak 75/21  Eventuelt 
   
 
  


