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   Dato:  1.4.2022 

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Arkivkode: 

  Øyvind Såtvedt 014 

 

 
Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 8. april 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-8-april-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 8. april 2022           

 
Sak 14/22 Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post 1. april 2022. 
 

Forslag til vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
 
Sak 15/22 Godkjenning av referat fra styremøte 11. februar 2022 
Vedlegg Utkast til referat fra styremøtet 11. februar ble sendt styrets medlemmer den 17. februar 2022 
 
  Forslag til vedtak: 
  Referat fra styremøtet 11. februar godkjennes 
 
 
Sak 18/22 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 19/22 Protokoll fra møte i representantskapet 10. juni 2021 
Vedlegg  Protokollen skal endelig godkjennes av representantskapet 
 
  Innstilling til representantskapet: 
  Protokoll fra møte i representantskapet i Osloregionen IPR 10. juni 2021 godkjennes 
 
 
Sak 20/22 Protokoll fra møte i representantskapet i Osloregionen IPR, desember 2021 
Vedlegg  Protokollen skal endelig godkjennes av representantskapet 
 
  Innstilling til representantskapet 

Protokollen fra møte i representantskapet i Osloregionen IPR pr epost desember 2021 
godkjennes. 

 
 
Sak 21/22 Årsberetning for 2021 
Vedlegg  Årsberetning skal endelig godkjennes av representantskapet.  
 
  Innstilling til representantskapet: 
  Årsberetning for 2021 godkjennes 
 
 
Sak 22/22 Revidert årsregnskap for 2021 
Vedlegg Regnskapet er revidert av Oslo kommunerevisjon. Regnskapet skal godkjennes av 

representantskapet.  
 
Innstilling til representantskapet: 
Revidert regnskap for 2021 godkjennes 
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Sak 23/22 Saksliste for møte i representantskapet 2. juni 2022 
Vedlegg Vedlagt er forslag til saksliste for møtet i representantskapet 
 
 Forslag til vedtak: 
 Styret slutter seg til forslaget til saksliste 
 
 
Sak 24/22 Kontingent for Osloregionen IPR 2023 
Vedlegg I følge samarbeidsavtalens §4 skal representantskapet fastsette årlig kontingent deltakerne i 

Osloregionen interkommunalt politisk råd. Styrets vedtak er innstilling til møtet i 
representantskapet. 

 
  Innstilling til representantskapet 
  Kontingent for 2023 for medlemskap i Osloregionen settes til kr 2,80 pr innbygger. 
 
 
Sak 25/22 Forslag til valgkomite til valg på møte i representantskapet 2. juni 2022 
 I henhold til samarbeidsavtalen for Osloregionen IPR skal styret foreslå valgkomite til valg på 

møte i representantskapet.  
 
 På representantskapet 10. juni 2021 ble følgende valgkomite valgt for 2022:  
  
 Tine Normann, Kongsbergregionen (leder) 

Hans Kristian Solberg, Folloregionen 
Paul Johan Moltzau, Gardermoregionen 

 
 Ordningen med valgkomite er relativt ny i Osloregionen. I 2020 og 2021 har det vært sekretariatet 

som har forespurt kandidater som deretter er blitt innstilt av styret. Sekretariatet mener imidlertid 
at det er prinsipielt mer riktig om styret diskuterer kandidater før disse forespørres.  

 
 Innstilling til representantskapet: 
 Til valgkomiteen velges:  

 
 
Sak 26/22 Status for arbeidet med ordførererklæring for klima og miljø 2022 – forslag til presisering 
Vedlegg Sekretariatet gir en kort orientering om status. Sekretariatet anbefaler at det legges inn følgende 

presisering i ordførererklæringens tredje avsnitt på side 1, for å tydeliggjøre at kommunene kan 
ha ulik tilnærming til enkeltpunkter i erklæringen: 

 
«De ulike punktenes aktualitet og vektlegging vil kunne variere noe ut fra den enkelte kommunes 
størrelse, organisering og beliggenhet.» 

 
 Forslag til vedtak: 
 Styret slutter seg til at forslag til ny setning tas inn i innledningen (3. avsnitt) i Osloregionens 

ordførererklæring om klima og miljø. 
 
 
Sak 27/22 Organisering av Osloregionens arbeid med oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden og 

tilhørende vassdrag 
Vedlegg Det vises til Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, lagt frem av den 

forrige regjeringen i mars 2021, og tidligere saker i styret om situasjonen. Det foreslås at 
Osloregionens arbeid med oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden organiseres som et eget 
prosjekt.  

 
 
 
 

 



 
 

4

Forslag til vedtak: 
1. Styret slutter seg til forslaget til prosjekt «Oppdrag Oslofjorden» og organisering.  
2. Styret ber sekretariatet om å etablere en administrativ koordineringsgruppe for felles 

aktiviteter og utveksling av informasjon sammen med Østlandssamarbeidet/fylkeskommuner 
på Østlandet (forutsatt tilsvarende vedtak i Representantskapet i Østlandssamarbeidet 1.4.). 

 
 
Sak 28/22 Organisering av prosjekt Energistasjoner for grønn næringstransport 
Vedlegg Det vises til Osloregionens Handlingsprogram 2022 der det er en hovedprioritering å bidra til å 

redusere utslipp fra transportsektoren gjennom å arbeide for energistasjoner og ladeinfrastruktur 
for tungtransport på Østlandet. Det foreslås igangsetting av et prosjekt Energistasjoner for grønn 
næringstransport. Det er søkt om Klimasats-midler til medfinansiering av gjennomføring av 
prosjektet.  

 
Forslag til vedtak: 
Styret slutter seg til forslaget til prosjekt «Energistasjoner for grønn næringstransport» og 
organisering.  

 
 
Sak 29/22 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 30/22 Arrangement på Arendalsuka 2022 

Osloregionen har hatt egne arrangementer, og/eller vært samarbeidspartner på Arendalsuka i 
2018, 2019 og 2021. Saken omhandler mulig arrangement i 2022. 
 
Forslag til vedtak: 
Osloregionen arrangerer seminar under Arendalsuka 2022 med tema…… 
 

 
Sak 31/22 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet  

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

Sak 32/22 Korte orienteringer fra sekretariatet  

 Klimaskole om klimakrav i arealplaner, 17. februar 
 Møte på Stortinget i regi av Venstres Stortingsgruppe og IKT Norge om startup visum og 

byråkratiske hindre for internasjonale talenter 1. mars. 

 Høringsmøte i Samferdselsdepartementet 21. mars om kunnskapsgrunnlag for nasjonal 
ladestrategi 

 Seminar om talentattraksjon i samarbeid med Oslo Business Region 30 mars 

 Webinar om oppfølging av tiltaksplanen for Oslofjorden, 7. april 

 Webinar om cybersikkerhet i kommuner og næringsliv 21. april 
 
 
Sak 33/22  Eventuelt 
 

 Orientering om status for og betydning av E-134, ved ordfører Gry Fuglestveit, 
Kongsbergregionen 


