
Innkalling til møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 4. februar 2022 kl.1400-1530 

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-2-
februar-2022/  
 
Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 4. februar 2022 
 

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
  Forslag til vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjennes 
 
Sak 2/22 Godkjenning av referat fra møtet den 24. november 2021 
 Utkast til referat er vedlagt sakspapirene. 
 
 Forslag til vedtak: 
 Referatet godkjennes 
 
Sak 3/22 Interessepolitiske saker i 2022 – Gjennomgang av vedtatt handlingsprogram 
 Sekretariatet innleder til diskusjon om hvilke saker som foreløpig peker seg ut basert på 

handlingsprogrammet. 
 
  Forslag til vedtak: 
 Sekretariatet følger opp innspillene i møtet i forbindelse med planlegging av møter og 

aktiviteter innen det interessepolitiske arbeidet.  
 
Sak 4/22 Høring om nye retningslinjer for TEN-T programmet 
 EU-kommisjonen gjennomfører høring om endring av retningslinjene for det europeiske 

transport- og infrastrukturprogrammet TEN-T. Norge er med i programmet gjennom EØS-
avtalen. Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å gi innspill til 
departementets uttalelse. Det er også adgang for Osloregionen og andre til å gi direkte 
innspill til EU-kommisjonen.  

 
 Sekretariatet vil presentere aktuelle problemstillinger i høringen i møtet som grunnlag for en 

vurdering om hvordan Osloregionen eventuelt skal følge opp høringen.  
 
 Forslag til vedtak: 
 
 
 



 
Sak 5/22 Behov for næringsrettede støttetiltak i forbindelse med pandemien? 
 Vi tar en runde på møtet om eventuelle behov for ytterligere støttetiltak, dialog med 

næringslivet og eventuelle nye henvendelser til regjering/Storting.  
 
 Forslag til vedtak: 
   
 
Sak 6/22 Møteplan for 2022 
  Det må gjøres endringer i den oppsatt møteplanen for interessepolitisk utvalg for 2022.  
   
  Sekretariatet har tidligere foreslått følgende møteplan:  
  

 Fredag 1. april. Foreslår halv dags seminar fra kl. 12.00 til kl. 16.00 i Oslo (Evt. med 
felles middag) 

 Fredag 17. juni. Foreslår møte på Teams kl. 14.00 – 15.30  
 Fredag 16. september. Foreslår fysisk møte i Oslo kl. 13.00 – 15.00 
 Fredag 2. desember. Foreslår møte på Teams kl. 14.00 – 16.00 (Skjønte det var et KS-

møte den dagen, men det er kanskje ferdig til kl. 14.00?) 
 
Det foreslåtte møtet 1. april må flyttes pga. en møtekollisjon for leder av utvalget.  
 
Kan de øvrige datoene opprettholdes? 
 
Forslag til vedtak: 

 
 
Sak 7/22 Eventuelt 
 


