
Innkalling til møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 1. april 2022 kl.1200-16.00, deretter 
middag fra kl. 16.00 på Salome restaurant 

Møtet blir på nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika, Anne Cath Vestlys plass 1, Møterom: Apalløkka 
i 3. etasje 

Ordfører Lene Conradi, Asker og Bærum 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune 
(stedfortreder Byrådssekretær Julie Ness) 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd 
Ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen 
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
 
Alle saker legges ut her: https://www.osloregionen.no/kalender/mote-interessepolitisk-utvalg-1-
april-2022/  
 
Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 1. april 2022 
 

Sak 8/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjennes 
 
Sak 9/22 Godkjenning av referat fra møtet den 4. februar 2022 
 Utkast til referat er vedlagt sakspapirene. 
 
 Forslag til vedtak: 
 Referatet godkjennes 
 
Sak 10/22 Arbeidet i interessepolitisk utvalg – mandat og rolle, erfaringer så langt 
 I sak 8/17 den 31. januar 2017, vedtok styret å opprette et interessepolitisk utvalg. Utvalget var i 

første omgang et midlertidig organ med varighet frem til 31. januar 2017. Mandatet var knyttet til 
arbeid med Nasjonal transportplan. I sak 59/17 den 5. desember 2017 vedtok styret å etablere 
interessepolitisk utvalg som permanent organ. Gruppen har følgende mandat:  

1. Interessepolitisk utvalg skal definere Osloregionens interessepolitiske rolle og utvikle 
strategier for gjennomslag i prioriterte saker som er i tråd med vedtatte strategier 
Osloregionen. 

2. Gruppen har fullmakt til å definere og gjennomføre interessepolitiske tiltak knyttet til 
relevante saker på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå. 

3. Osloregionens sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for utvalget, med støtte fra 
Osloregionens administrative fagmiljøer. 

4. Gruppen holder Osloregionens styre løpende orientert om sitt arbeid, bl.a. gjennom faste 
orienteringer i styremøtene. 

5. Forslag til aktiviteter for det interessepolitiske arbeidet for det kommende året, inngår i 
forslag til handlingsprogram som behandles av styret i desember hvert år. 

Forslag til diskusjonspunkter:  

 Hva er erfaringene med det interessepolitiske arbeidet i Osloregionen? 

 Er der noe som bør gjøres annerledes? 

 Bør mandatet endres? 
 Hvilke kriterier bør gjelde for hvilke saker Osloregionen prioriterer som del av sitt 



interessepolitiske arbeid? 

  Forslag til vedtak: 
  
Sak 11/22 Prioriterte saker til oppfølging i 2022 
 Vedlagt er oversikt over interessepolitiske saker i Osloregionens handlingsprogram for 2022.  
 
 Forslag til vedtak: 
 Sekretariatet følger opp basert på diskusjonen i møtet 
 
 
Sak 12/22 Utkast til innspill til EU-kommisjonens høring om TEN-T reguleringene og EUs 

mobilitetspakke 
 Vedlagt er forslag til uttalelse fra Osloregionen  
 
 Forslag til vedtak: 
 Interessepolitisk utvalg slutter seg til forslaget til uttalelse 
 
 
Sak 13/22 Osloregionens deltakelse på Arendalsuka 2022 
 Vedlagt er utkast til styresak.  
 
 Forslag til vedtak: 
   
 
 
Sak 14/22 Eventuelt 
 


