
Innkalling til møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 17. september 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  
Ordfører Anne Hagenborg 
Ordfører John-Erik Vika 
 
 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 17. september 2021 
 

Sak 32/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Forslag til vedtak: 

  Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 33/21 Godkjenning av referat fra møtet den 11. juni 2021 

 Utkast til referat er vedlagt sakspapirene 

 

 Forslag til vedtak: 

 Referatet godkjennes 

 

Sak 34/21   Interessepolitisk arbeid med byråkratiske hindre for internasjonale talenter 

Vedlegg                 Osloregionen har gjennomført en spørreundersøkelse blant internasjonale som avdekker 

betydelige byråkratiske hindre for å etablere seg i Norge. Dette ble presentert i møte i 

interessepolitisk utvalg i juni og var tema for Osloregionens arrangement på Arendalsuka 18. 

august, i samarbeid med Invest in Bergen. Som en oppfølging av saken planlegges det et 

medieinnsalg og annet interessepolitisk arbeid. Forslag til plan for oppfølging av 

interessepolitisk arbeid presenteres i møtet. 

 

                                 Forslag til vedtak: 

Interessepolitisk utvalg slutter seg til plan for arbeidet for oppfølging av sak om byråkratiske 

hindre for internasjonale talenter. 

 

Sak 35/21 Høringsinnspill Handlingsprogram Samferdsel 2022-2025 Viken fylkeskommune 

Vedlegg   

Viken fylkeskommune ønsker innspill på handlingsprogram for samferdsel 2022-2025, med 

høringsfrist 15. september. Osloregionen har søkt og fått utsatt høringsfrist til den 17. 

september. Forslag til høringssvar fra Osloregionen ligger vedlagt og blir presentert i møtet. 

 

Forslag til vedtak: 

Interessepolitisk utvalg slutter seg til høringsuttalelsen 

 

 

 

https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/horing-handlingsprogram-for-samferdsel-2022-2025.103922.aspx


Sak 36/21 Høringsinnspill Planprogram for regionale planer i Viken 

Vedlegg 

Fylkestinget i Viken har besluttet å utarbeide tre nye regionale planer for Viken parallelt:  

 

 Regional plan for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd 

 Regional plan for kompetanse og verdiskaping 

 Regional plan for areal og mobilitet  

 

Viken fylkeskommune har lagt ut forslag til «Planprogram for regionale planer i Viken» på 

høring, med høringsfrist 24. september.  

 

Forslag til høringssvar fra Osloregionen ligger vedlagt og blir presentert i møtet.  

 

 Forslag til vedtak:  

Interessepolitisk utvalg slutter seg til høringsuttalelsen 

  

Sak 37/21 Oppstart av arbeid i politisk arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av samarbeidet 

i Osloregionen på kort og lang sikt.  

Det vises til styresak 28/21 om Utvikling av samarbeidet i Osloregionen med vedtak om 

etablering av en politisk arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av samarbeidet i 

Osloregionen på kort og lang sikt. Videre vises det til oppdrag gitt til NIBR/OsloMet om 

Kunnskapsgrunnlag for Osloregionen mot 2030. Rapporten fra NIBR skal legges frem i 

styremøte 24. september. På bakgrunn av ovennevnte vil sekretariatet i møte den 17. 

september legge frem forslag til plan for arbeidet i politisk arbeidsgruppe.  

 

Forslag til vedtak:  

Interessepolitisk utvalg slutter seg til plan for arbeidet i politisk arbeidsgruppe. 

 

Sak 38/21 Møtedato interessepolitisk utvalg oktober 

Det er tidligere sendt ut forespørsel om aktuelle møtedatoer for interessepolitisk utvalg i 

oktober. Endelig møtedato fastsettes i møtet.  

 

Forslag til vedtak: 

 Dato for møte i interessepolitisk utvalg for oktober er …. 

 

Sak 39/21 Orienteringer fra sekretariatet 

 

Sak 40/21 Eventuelt 

 

https://viken.no/politikk/slik-kan-du-pavirke/horinger-og-offentlig-ettersyn/horing-planprogram-for-regionale-planer-i-viken.102920.aspx

