
 

 

Innkalling til møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, mandag 5. desember kl. 14.00 - 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/mote-interessepolitisk-utvalg-5-
desember-2022/  
 

 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 5. desember 2022 
 

Sak 31/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

 

Sak 32/22 Godkjenning av referat fra møtet den 16. september 2022 

Vedlegg Utkast til referat er vedlagt sakspapirene. 

 

Forslag til vedtak: 

Referatet godkjennes 

 

 

Sak 33/22 Strategi for Osloregionens arbeid med NTP 2025 – 2036  

Vedlegg  Regjeringen besluttet i juni 2022 at neste nasjonale transportplan skal legges frem ett år 

tidligere enn ordinær rullering på fire år normalt skulle tilsi. Det innebærer at transportplanen 

legges frem våren 2024, for tolvårsperioden fra 2025 til 2036. Dette notatet presenterer en 

overordnet strategi for Osloregionens oppfølging av NTP-arbeidet frem mot 

Stortingets behandling våren 2024. 

 

Forslag til innstilling:  

Styret sluttet seg til strategi for arbeidet med NTP 2025 - 2036 

 

 

Sak 34/22 Opplegg og innhold i jernbanekampanje 2023  

Vedlegg  Det vises til styrets behandling av sak 35/22 Uttalelse fra styret i Osloregionen om behovet for 

satsing på jernbane på Østlandet, der det også ble vedtatt å gjennomføre en jernbanekampanje. 

Footprint har gjennomført et oppdrag for Osloregionen med utarbeiding av forslag til budskap 

og gjennomføring av en jernbanekampanje. På grunnlag av underlag fra Footprint har 

sekretariatet arbeidet videre med forslag til kampanje med sikte på gjennomføring våren 2023. 

 

https://www.osloregionen.no/kalender/mote-interessepolitisk-utvalg-5-desember-2022/
https://www.osloregionen.no/kalender/mote-interessepolitisk-utvalg-5-desember-2022/


Forslag til vedtak/innstilling: 

1. Interessepolitisk utvalg gir sin tilslutning til kampanjens hovedbudskap og plan for 

gjennomføring 

2. Interessepolitisk utvalg innstiller overfor styret å slutte seg til gjennomføring av kampanje i 

tråd med saksfremlegget 

   

 

Sak 35/22 Status for Osloregionens innspill til statsbudsjettet for 2023 

Vedlegg  Orientering ved sekretariatet i møtet.  

 

  Forslag til vedtak: 

  Saken tas til orientering 

 

 

Sak 36/22 Møtekalender for 2023 

Vedlegg  Vedlagt er sekretariatets forslag til møtekalender for 2023.  

 

  Forslag til vedtak: 

  Interessepolitisk utvalg slutter seg til forslaget til møtekalender 

 

 Sak 37/22 Status Næringspolitisk webinar 

Det vises til sak 29/22 i møte i interessepolitisk utvalg 16. september 2022 der utvalget sluttet 

seg til forslag til opplegg for et næringspolitisk webinar som skulle gjennomføres i oktober eller 

november. Bl.a. pga av sent svar fra Nærings- og fiskeridepartementet og liten kapasitet i 

sekretariatet, lyktes det ikke å gjennomføre arrangementet som planlagt høsten 2022. Forslaget 

fra faggruppen for næringssamarbeid i Osloregionen er at arrangementet i stedet finner sted i 

løpet av første kvartal 2023. Det er nedsatt en programkomite som vil følge opp arbeidet. Det 

tas for øvrig sikte på å gjennomføre et arrangement med samme opplegg og tema som 

beskrevet i saken den 16. september.  

 

Forslag til vedtak:  

Saken tas til orientering  

 

 

Sak 38/22 Eventuelt 

 

 


