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Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 28. oktober 2021 
 

Sak 41/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Forslag til vedtak: 

  Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 42/21 Godkjenning av referat fra møtet den 17. september 2021 

 Utkast til referat er vedlagt sakspapirene. 

 

 Forslag til vedtak: 

 Referatet godkjennes 

 

Sak 43/21   Oppstart av arbeid i politisk arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av samarbeidet 

i Osloregionen på kort og lang sikt.  

Vedlegg              

Ved behandlingen av sak 28/21 i styremøtet 9. april 2021, ble det fattet følgende vedtak:   

 

 Det etableres en politisk arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av 

samarbeidet i Osloregionen på kort og lang sikt.   

 Arbeidsgruppen får samme sammensetning som interessepolitisk utvalg  

 Sekretariatet i Osloregionen er sekretariat for gruppen.   

 Gruppens mandat er å drøfte Osloregionens tilpasning til nye økonomiske 

rammebetingelser fra og med 2022, samt overordnede strategiske vurderinger av 

samarbeidet frem mot 2030.   

 Arbeidsgruppens virkeperiode er frem til desember 2021.  

 

Vedlagt er Notat: Underlag for diskusjon om strategiske veivalg for Osloregionen IPR til møte 

interessepolitisk utvalg 28.10.21 og andre dokumenter.  Notatet gir en kort gjennomgang 

av bakgrunnsmateriale (som også er vedlagt), og løfter frem strategiske spørsmål til 

diskusjon i den politiske arbeidsgruppen.  

Det vises til behandlingen i møtet i interessepolitisk utvalg 17. september. Følgende prosess 
legges til grunn for det videre arbeidet i arbeidsgruppen:   



  
Til møtet i interessepolitisk utvalg den 24. november vil sekretariatet utarbeide en skisse med 
økonomiske prioriteringer, samt prioriterte tiltak i handlingsprogrammet for 2022 basert på 
innspill fra gruppens diskusjon av dette notatet den 28. oktober. Sekretariatets forslag til 
handlingsprogram og budsjett legges deretter fram for styret til behandling den 3. 
desember.   
 
På styremøtet 3. desember tas det også stilling til videre prosess, inkludert eventuelt revisjon 
av Osloregionens strategiske føringer for perioden 2021-2024.  

   

 Forslag til vedtak: 

Sekretariatet tar med seg signalene fra møtet i videre arbeid.  

 

Sak 44/21 Eventuelt 

 


