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Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 11. september 2020 kl. 13.00 – 15. Møtet skjer via Microsoft
Teams.
Alle saker og vedlegg kan lastes ned her: https://www.osloregionen.no/kalender/styremote-i-osloregionen/
Eventuelle forfall til meldes til sekretariatet ved Øyvind Såtvedt,
oyvind.satvedt@osloregionen.no.
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Sakskart, styremøte 11. september 2020
Sak 43/20

Godkjenning av innkalling
Innkalling ble utsendt pr. e-post 1. september 2020
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes

Sak 44/20
Vedlegg

Godkjenning av referat fra styremøte 23. juni 2020
Utkast til referat fra styremøte 23. juni 2020 ble sendt ut 25.juni 2020.
Forslag til vedtak:
Referat fra styremøte 23. juni 2020 godkjennes

Sak 45/20

Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen
Styrets medlemmer gir hver en kort rapport fra eget fylke eller region.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 46/20

Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen
Saken legges fram uten innstilling fra sekretariatet.

Sak 47/20
Vedlegg

Statusrapport handlingsplan og budsjett – forslag til revidert budsjett for 2020
Styret i Osloregionen vedtok budsjett og handlingsplan for 2020 i sak 4/20 den 20. januar 2020.
Forslag til vedtak:
1. Styret tar statusrapport for budsjett og handlingsprogram 2020 til orientering.
2. Styret vedtar revidert budsjett for 2020

Sak 48/20
Vedlegg

Revidert mandat for faggruppe for næringssamarbeid i Osloregionen
Osloregionens faggrupper skal bidra til strategiutvikling innen Osloregionens prioriterte
satsingsområder. Gruppene har administrative deltakere fra fylkeskommunene, Oslo kommune,
delregionene i Osloregionen samt enkeltkommuner. Faggruppene skal støtte sekretariatet i
forberedelse og gjennomføring av aktiviteter i regi av Osloregionen, og er et viktig kontaktpunkt
mellom Osloregionens sekretariat og medlemskommunene og –fylkes-kommunene.
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til revidert mandat for faggruppen for næringssamarbeidet i Osloregionen.

Sak 49/20

Rapport fra pågående profileringsprosjekter
Sekretariatet gir en statusrapport om pågående og gjennomførte profileringsprosjekter i 2020.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 50/20
Vedlegg

Høringsuttalelse til KVU terminalstruktur i Oslofjordområdet
Osloregionen er invitert til å delta i høringsprosess om KVU for godstrerminalstruktur for
Oslofjordområdet. Høringsfrist er 15. september.
I styremøtet vil Terje Vegem fra Jernbanedirektoratet presentere KVUen
Forslag til høringsuttalelse ettersendes til styret før møtet.
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Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til høringsuttalelsen med de kommentarer som fremkom i styremøtet.
Sekretariatet får fullmakt til å ferdigstille og oversende høringsuttalelsen.
Sak51/20

Møter med statsråder/departementer i oppfølging av våre innspill til Klimakur og NTP
Sekretariatet anbefaler at Osloregionen følger opp sine høringsuttalelser til Klimakur og Nasjonal
Transportplan med møter med departementene. De aktuelle departementene jobber med
stortingsmeldinger innenfor de respektive temaene som skal legges fram om noen måneder.
Forslag til vedtak:
Sekretariatet legger til rette for møter med de angjeldende departementene i tråd med de føringer
som gis av styret.

Sak 52/20
Vedlegg

Saksliste og gjennomføringsplan for møte i Samarbeidsrådet/Representantskapet i
Osloregionen interkommunalt politisk råd 28. oktober
I tråd med vedtak i styret i Osloregionen, arrangeres møte i Samarbeidsrådet i Osloregionen og
første møte i representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd den 28. oktober.
Møtet i Samarbeidsrådet skal bl.a. behandle avvikling av Osloregionen, i tråd med gjeldende
vedtekter, mens møtet i representantskapet blir det konstituerende møtet i den omdannede
Osloregionen interkommunalt politisk råd. Alle kommuner som har godkjent samarbeidsavtalen
pr. 28. oktober og har meldt dette inn til sekretariatet, har hver én stemme på møtet.
Møtene er samme dag som BEST-konferansen, og finner sted i Ingeniørenes Hus i Oslo.
Møtene gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernregler, noe som innebærer at maksimalt
120 personer kan være til stede i det aktuelle lokalet.
Vedlagt er sekretariatets forslag til saksliste og gjennomføringsplan for de to møtene.
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til forslag til saklister for møte i samarbeidsrådet i Osloregionen og
representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd 28. oktober 2020

Sak 53/20

Kommende møter/konferanser i regi av Osloregionen
BEST-konferansen 2020, 28. oktober

Webinar om grensekryssende jernbaneløsninger 23. oktober

Nordic Place Branding Conference 26. November


Sak 54/20

Korte orienteringer fra sekretariatet
Høringsmøte om NTP 10. September 2020


Sak 55/20

Eventuelt
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