
 

 

Innkalling til møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, fredag 17. Juni kl. 14.00 - 15.30 

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-17-juni-
2022/  
 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 17. juni 2022 
 

Sak 15/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 16/22 Godkjenning av referat fra møtet den 1. april 2022 

Utkast til referat er vedlagt sakspapirene. 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes 

 

Sak 17/22 Forslag til justert mandat for interessepolitisk utvalg 

 På møtet i interessepolitisk utvalg den 1.4.  ble det foreslått å gjøre en justering i mandtat i 

interessepolitisk utvalg. Vedlagt er forslag til styresak som følger opp konklusjonene i møtet den 

1.4.  

 

Forslag til vedtak: 

Interessepolitisk utvalg slutter seg til utkast til styresak 

 

Sak 18/22 Utkast til uttalelse fra Osloregionens styre om behov for utbygging av jernbane på Østlandet 

Vedlagt er utkast til uttalelse til behandling i styremøtet i Osloregionen 24. Juni.  

 

Forslag til vedtak: 

Utvalget slutter seg til utkastet med de kommentarene som fremkom i møtet 

 

Sak 19/22 Brev til fylkeskommunene om igjen å bli medlem av Osloregionen IPR 

Det vises til tidligere diskusjoner i styret i Osloregionen samt på representantskapet 2. juni. 

Sekretariatet utarbeider forslag til brev fra styret i Osloregionen tilbehandling i styremøtet 24. 

Juni.  

Utkast til brev legges ut på web mandag 13. Juni.  

 

 

https://www.osloregionen.no/kalender/mote-interessepolitisk-utvalg-17-juni-2022/
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Forslag til vedtak: 

Utvalget slutter seg til utkast til brev med de kommentarene som fremkom i møtet.  

 

Sak 20/22 Oppnevning av ytterligere medlemmer til Oslofjordrådet 

I mai 2022 har sekretariatet i Osloregionen blitt forespurt fra KLD om Osloregionen   

 ønsker å supplere Oslofjordrådet med ytterligere 6 ordførere. Utkast til styresak er   

 vedlagt.  

 

Forslag til vedtak: 

Utvalget slutter seg til utkast til styresak 

 

Sak 21/22 Eventuelt 

 

 


