
 

 

Innkalling til møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, fredag 16. september kl. 13.00 - 15.00 

Møtet skjer på Teams 
 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd  
Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Asker og Bærum 
Byrådssekretær Julie Ness, Oslo 
Ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen 
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
Ordfører Are Karlsen, Vestfoldkommuner 
Ordfører Hans Thue, Gardermoregionen 
 
Alle saker legges ut her: https://www.osloregionen.no/kalender/mote-interessepolitisk-utvalg-16-
september-2022/ 

 

 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 16. september 2022 
 

Sak 22/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 23/22 Godkjenning av referat fra møtet den 17. juni 2022 

Vedlegg Utkast til referat er vedlagt sakspapirene. 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes 

 

Sak 24/22 Vedrørende situasjonen for næringslivet – svarbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet  

Vedlegg  Det vises til uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet behandlet styremøtet 11. februar  

  2022. Den 16. august mottok Osloregionen svar fra departementet. Svarbrevet er vedlagt.   

  

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering  

 

Sak 25/22 Rutiner for forberedelse og utsendelse av innkalling og sakspapirer til styremøtene i 

Osloregionen IPR  

Vedlegg Vedlagt er utkast til styresak til behandling i styremøtet 23.9. I følge samarbeidsavtalen for 

Osloregionen interkommunalt politisk råd §5 er styret utøvende organ for Osloregionen. 

Sekretariatet er direkte underlagt styret, og skal legge til rette for at styret kan utøve sin rolle på 

en best mulig måte, og i tråd med de krav som stilles til politiske organer etter kommuneloven. I 

denne sammenheng er praksis i forbindelse med utarbeidelse av sakspapirer og innkalling til 

møtene i styret viktig. Formålet med denne saken er å forankre prinsipper for disse rutinene.  

  

Forslag til vedtak:  

1. Med virkning fra 2023 skal møtene i interessepolitisk utvalg avholdes minst to uker før 

styremøtene. Sakspapirer til styremøtene sendes normalt ut senest 10 dager før møtene, til 

styret, varamedlemmer og øvrige ordførere i Osloregionen.    

https://www.osloregionen.no/kalender/mote-interessepolitisk-utvalg-16-september-2022/
https://www.osloregionen.no/kalender/mote-interessepolitisk-utvalg-16-september-2022/


2. Med virkning fra 2023 forlenges maksimal møtetid for styremøtene til 2,5 timer.    

3. Fra og med neste styremøte gjøres et tydelige skille i innkallingen mellom saker til 

orientering og øvrige styresaker. Orienteringssakene behandles normalt til slutten i 

styremøtene.    

4. Fra og med neste styremøte er det interessepolitisk utvalg som innstiller i saker som 

tidligere har vært behandlet i dette organet. Sekretariatet ved direktøren innstiller som 

tidligere i øvrige saker.  

 

Sak 26/22 Osloregionens innspill til midtveisrapport fra Klimautvalget 2050  

Vedlegg  Vedlagt er utkast til Osloregionens innspill til midtveisrapport fra Klimautvalget 2050. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Interessepolitisk utvalg gir sin tilslutning til utkast til innspill til midtveisrapport fra 

Klimautvalget 2050.  

2. Interessepolitisk utvalg anbefaler styret å slutte seg til utkastet innspill for oversendelse 

som innspill innen fristen 30. september 

 

Sak 27/22 Høringsuttalelse NOU 2022:6 - Nett i tide – om utvikling av strømnettet  

Vedlegg  Vedlagt er utkast til Osloregionens høringssvar til NOU 2022:6.  

 

Forslag til vedtak: 

1. Interessepolitisk utvalg gir sin tilslutning til utkast til høringssvar til NOU 2022:6. 

2. Interessepolitisk utvalg anbefaler styret å slutte seg til høringssvar for oversendelse innen 

fristen 30. september 

 

Sak 28/22 Jernbanekampanje høsten 2022  

Vedlegg  Styret i Osloregionen behandlet i styremøte 24.06.2022 uttalelse fra styret i Osloregionen om 

behov for satsing på jernbane på Østlandet. Uttalelsen er vedlagt. Det ble gjort vedtak om å 

utføre en kampanje for å sette søkelys på betydningen av jernbaneutbygging på Østlandet.  

 

  Forslag til vedtak: Vedtak utformes i møtet. 

  

 Sak 29/22 Næringspolitisk webinar 

Faggruppen for næringssamarbeid diskuterte den 24.8 forslag til tema og opplegg for et 

næringspolitisk seminar høsten 2022. Formålet med webinaret er å sette fokus på 

næringspolitiske utfordringer for Osloregionen, bl.a. overfor regjering og Storting. Dette er en 

oppfølging av handlingsprogrammet for 2022, innsatsområde konkurransekraft og attraktivitet.  

 

Sekretariatets forslag, som Faggruppen for næringssamarbeid støttet, er at tema er hvordan 

regjeringens Veikart for grønt industriløft svarer på mulighetene for ny næringsutvikling i 

Osloregionen. Det foreslås at møtet gjennomføres i enten oktober eller november, og at møtet 

blir et frokostmøte på egnet sted i eller nær Oslo som også streames live på Facebook. Vi 

foreslår en kombinasjon av forskere, representanter for bedrifter, lokale politikere fra 

Osloregionen og nasjonale politikere, og en tidsramme på inntil 2 timer. I Faggruppen ble det 

pekt på at det kan være fornuftig å vinkle temaet positivt på hvordan næringslivet i 

Osloregionen kan være med på å realisere målene for regjeringens veikart, og hvordan 

kommunene i Osloregionen kan bidra i denne sammenheng 



   

Forslag til vedtak: 

Sekretariatet arbeider videre med gjennomføring av næringspolitisk webinar i tråd med det som 

er beskrevet 

 

 

Sak 30/22 Eventuelt 

 

 


