
Innkalling til møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 11. juni 2021 kl.0930-1100 

Møtet foregår på Teams – lenke i møteinnkalling 

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 (med forbehold om representantskapets behandling) 
Ordfører Anne Hagenborg (med forbehold om representantskapets behandling) 
Ordfører John-Erik Vika (med forbehold om representantskapets behandling) 
 
 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 11. juni 2021 
 

Sak 23/21. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Forslag til vedtak: 

  Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 24/21 Godkjenning av referat fra møtet den 7.5.21 

 Utkast til referat er vedlagt sakspapirene 

 Forslag til vedtak: 

 Referatet godkjennes 

 

Sak 25/21.   Status/oppsummering av arbeidet i forhold til NTP – hva har vi lykkes med, hva er 

forbedringspunkter til neste gang? 

 Sekretariatet går igjennom prosessen i arbeidet med NTP 2022 – 2033.  

 Transportkomiteens innstilling til Stortinget ligger her:  https://stortinget.no/no/Saker-og-

publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-653s/  

 Behandling i Stortinget skjer antagelig 14. juni.  

  Forslag til vedtak: 

Sak 26/21 Vurdering av arbeidsform i interessepolitisk utvalg, møter, forberedelse, oppfølging 

 Etter representantskapsmøtet 10. juni begynner vi på en ny periode i Interessepolitisk utvalg. 

Sekretariatet ønsker å gå igjennom praksis så langt og ønsker tilbakemelding på hvordan 

arbeidet i utvalget kan tilrettelegges på en best mulig måte.  

 Forslag til vedtak:  

  

Sak 27/21.  Næringspolitisk webinar i august 

Det vises til sak 20/21 Videre oppfølging av næringspolitisk posisjonsnotat, behandlet i 

interessepolitisk utvalg den 7. mai.  

https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-653s/
https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2020-2021/inns-202021-653s/


Etter forslag fra faggruppa for næringssamarbeid i Osloregionen foreslås det å gjennomføre et 

næringspolitisk webinar den 26.8. På møtet i faggruppen den 27. mai ble det diskutert mulige 

temaer, bl.a.:  

- Det grønne skiftet, ref. IEA-rapporten: Vi har mange arbeidsplasser innenfor olje og gass. 

Hvordan skal denne næringen forholde seg til dette framover? 

- Hvordan kan det jobbes internasjonalt for å tiltrekke flere hovedkontorer til vår region 

- Sikre at Osloregionen har tilstrekkelig tilgang på grønn energi/strøm. 

- Betydningen av human kapital og tjenesteytende sektor i næringspolitikken – ikke bare 

de store industrifyrtårnene 

- Betydningen av å også støtte opp om næringslivet i sentrale strøk 

Fra utvalgets side var det også ønske om å prøve å nå ut til unge med arrangementet.  

Forslaget er for øvrig å benytte samme «mal» som det siste av de to NTP-webinarene vi 

hadde denne våren, med en kombinasjon av stortingspolitikere og ordførere/politikere fra 

Osloregionen.  

Forslag til vedtak:  

 

Interessepolitisk utvalg slutter seg til forslaget. 

 

Sak 28/21 Høringsuttalelse KVU Hovedbanen 

Utkast til høringsuttalelse er vedlagt. Sekretariatet har fått innspill fra Lillestrøm, Stange og 

Innlandet fylkeskommune. Saken ble også diskutert på møte i faggruppen for Areal og 

transport den 25. mai. Høringsfristen var opprinnelig 1. juni, men er blitt forlenget til 11. juni. 

Osloregionens sekretariat foreslår at høringsuttalelsen sendes Jernbanedirektoratet etter 

behandling i interessepolitisk utvalg, med forbehold om endelig behandling i styremøtet den 

18. juni.  

Forslag til vedtak: 

Interessepolitisk utvalg slutter seg til høringsuttalelsen 

Sak 29/21 Møteplan andre halvår 2021  

Interessepolitisk utvalg besluttet i møtet den 19. november 2020 at det innkalles til Teams 

møte ca. en uke i forkant av styremøtene. Etter første halvår 2021 skulle det gjøres det en 

vurdering av videre praksis. 

Hvis denne praksisen videreføres, vil møtene i andre halvår bli:  

- Fredag 17. september 

- Fredag 26. november 

Er det behov for ekstramøte i forbindelse med framlegg av statsbudsjettet, eventuelt? 

  Forslag til vedtak: 

  

   



Sak 30/21.  Orienteringer fra sekretariatet 

- Rapport om byråkratiske hindre («D-nummer saken) 

- Arendalsuka  

- Oslo Urban Week 

- Klimastatusrapport 

 

Sak 31/21 Eventuelt 

 


