
Innkalling til møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 24. november 2021 kl.1400-1600 

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, Kongsbergregionen 
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
 
Alle saker legges ut her: https://www.osloregionen.no/kalender/mote-interessepolitisk-utvalg-24-11-
2021/  
 
Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 24. november 2021 
 

Sak 45/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjennes 
 
Sak 46/21 Godkjenning av referat fra møtet den 28. oktober 2021 
 Utkast til referat er vedlagt sakspapirene. 
 
 Forslag til vedtak: 
 Referatet godkjennes 
 
Sak 47/21   Handlingsprogram med budsjett for 2022 for Osloregionen IPR 
  Vedlagt sakspapirene er utkast til handlingsprogram med budsjett for 2022. I forslaget er 

innspillene fra møte i den politiske arbeidsgruppen (interessepolitisk utvalg) den 28. oktober 
forsøkt ivaretatt.  

 
 Dokumentet skal etter planen til videre behandling i styret den 3. desember.  
 
 Forslag til vedtak: 
 Sekretariatet innearbeider endringer basert på signaler i møtet 
 
Sak 48/21 Utkast høringsuttalelse, endringer i plan- og bygningsloven og planretningslinjer for klima- 

og energiplanlegging og klimatilpasning. 
Vedlegg 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår endringer i plan- og bygningsloven som 
bl.a. gjelder mer effektive virkemidler for planlegging og gjennomføring ved fortetting og 
transformasjon i byer og tettsteder, samt finansiering av infrastruktur (utbyggingsavtaler mv.) 
Det foreslås også endring i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning. Vedlagt følger utkast til høringssvar fra Osloregionen.  
 
Forslag til vedtak: 

 Interessepolitisk utvalg slutter seg til forslag til høringsuttalelse 
 



 
Sak 49/21 Høringsprosess om oppløsning av Viken fylkeskommune 
Vedlegg 

Det vises til Hurdalsplattformen og vedtak i fylkesrådet i Viken om prosess for oppløsning av 
fylkeskommunen. Vedlagt er notat som gir en oversikt over planlagt prosess fra regjeringen 
og Viken fylkeskommune. Deretter drøftes momenter til underlag for kommunene når de skal 
utarbeide sine høringsinnspill til Viken fylkeskommune om oppløsning av Viken, med 
høringsfrist 1. februar 2022. Interessepolitisk utvalg og styre tar stilling til om Osloregionen 
IPR skal utarbeide et slikt underlag og avgi høringssvar om oppløsning av Viken.  
 
Forslag til vedtak:  

 
Sak 50/21 Evaluering av arbeidet med Osloregionens arbeid med NTP 2022-2033 
Vedlegg Det vises til møte i interessepolitisk utvalg 11.06.2021, Sak 25/21. Status/oppsummering av 

arbeidet i forhold til NTP – hva har vi lykkes med, hva er forbedringspunkter til neste gang? 
Det ble gjort følgende vedtak: Sekretariatet utarbeider en evalueringsrapport om arbeidet 
med NTP som legges fram for interessepolitisk utvalg til høsten. 
 
Vedlagt er notat med oppsummering av Osloregionens arbeid med NTP, en oppsummering av 
relevante vedtak og merknader i Stortingets behandling av NTP 2022-2033 i juni 2021, samt 
en evaluering/vurdering av Osloregionens arbeid med NTP. Avslutningsvis er det forslag til 
forbedringspunkter i Osloregionens arbeid med NTP i fremtiden. 
 
Forslag til vedtak: 
Interessepolitisk utvalg slutter seg til vurderinger og anbefalte forbedringspunkter i notatet 

 
Sak 51/21 Eventuelt 
 


