
 

 

Innkalling til møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, fredag 3. februar kl. 14.30 - 

16.00 

 
Møtet skjer på Teams 
 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd  
Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Asker og Bærum 
Byrådssekretær Vegar Andersen, 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/interessepolitisk-utvalg-3-februar-
2023/  
 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 3. februar 2023 

 

Sak 1/23 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 2/23 Godkjenning av referat fra møtet den 5. desember 2022 

Vedlegg Utkast til referat er vedlagt sakspapirene. 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes 

 

Sak 3/23 Status for Osloregionens arbeid med NTP 2025-2036 

  Sekretariatet orienterer i møtet.  

 

  Forslag til vedtak: 

  Saken tas til orientering 

 

Sak 4/23 Status jernbanekampanje 2023 

Sekretariatet gjennomgår foreløpige budskap til kampanje på sosiale medier og presenterer 

videre fremdriftsplan.  

 

Forslag til vedtak 

Interessepolitisk utvalg tar saken til orientering   

 

Sak 5/23 Prosjekt Oppdrag Oslofjorden: Informasjon om planlagt dialogmøte om regionalt samarbeid 

om avløpssektoren og leverandørkonferanse 18. april 

Orientering ved sekretariatet i møtet 

https://www.osloregionen.no/kalender/interessepolitisk-utvalg-3-februar-2023/
https://www.osloregionen.no/kalender/interessepolitisk-utvalg-3-februar-2023/


  Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

Sak 6/23 Uttalelse fra Osloregionen om insentivordningen for film- og tv-serie produksjoner 

Vedlegg Osloregionens sekretariat er blitt kontaktet av interessenter innen film- og tv-industrien i 

nasjonalt og i vår region. Østlandet er en sentral og attraktiv region for produksjon av spill, film 

og tv-serier. Omtrent 85% av den norske filmindustrien har sitt virke og tilholdssted i 

Østlandsregionen.  Den nasjonale insentivordninger er avgjørende for forutsigbarheten i og 

muligheter for vekst i denne bransjen, som representerer mange arbeidsplasser og har store 

økonomiske ringvirkninger. 

 

  Forslag til innstilling: 

  Styret slutter seg til forslaget til uttalelse 

 

 Sak 7/23 Næringspolitisk posisjonsnotat – fremdrift 

Det vises til vedtatt handlingsprogram for 2023. Det skal i 2023 utarbeides et næringspolitisk 

posisjonsnotat for Osloregionen. Sekretariatet foreslår følgende framdrift for arbeidet:  

 

20. Januar – 6. februar Faggruppen for næringssamarbeid sender inn forslag til temaer, 

problemstillinger og evt. underlag 

6. februar – 1. mars Sekretariatet utarbeider første utkast til notat 

6. mars   Høringsutkast til behandling i faggruppe for 

næringssamarbeid 

20. mars – 28. april Høringsrunde i kommunene 

23. mai   Faggruppe for næring 

6. juni    Behandling i administrativ koordineringsgruppe 

9. juni   Behandling i interessepolitisk utvalg 

23. juni   Vedtak i styret 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering  

 

Sak 8/23 Energisituasjonen på Østlandet 

Både i forbindelse med utbygging av ladeinfrastruktur til tungtransport 

(energistasjonsprosjektet), og i forhold til næringsutvikling på Østlandet, vil tilgang på kraft, 

nettutbygging og nettilknytning være viktige tema. At Østlandet vil mangle energi er godt kjent. 

Når det gjelder nettilknytning og lange ledetider viser nettselskapene også til kommunenes 

saksbehandlingstid, i møte arrangert 26. januar som del av energistasjonsprosjektet. 

 

 Sekretariatet foreslår at det legges fram en notat med oversikt over disse problemstillingene på 

neste styremøte, den 14. februar, og at det i tillegg vurderes å gjennomføre et eget webinar om 

temaet i løpet av våren.  

Forslag til vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

Sak 9/23 Eventuelt 


