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      Dato:   30.11.2022   

Deres ref:  Vår ref:  Saksbehandler:  Arkivkode:   

    Øyvind Såtvedt  014   

    

    

Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 9. desember 2022 kl. 13.00 – 15.00. Møtet gjennomføres på 
Teams. 
 
Alle styresaker kan lastes ned her: https://www.osloregionen.no/kalender/styremote-i-osloregionen-ipr-9-
desember-2022/  
  
Eventuelle forfall til meldes til sekretariatet ved Øyvind Såtvedt, oyvind.satvedt@osloregionen.no. Husk også å 
melde fra til eget varamedlem.   
  
  
  
  
  
Med vennlig hilsen  
  
Øyvind Såtvedt  
Direktør  
Osloregionens sekretariat  
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Sakskart, styremøte 9. desember 2022            

  
 
Sak 70/22  Godkjenning av innkalling   

Innkalling ble utsendt pr. e-post 30. november 2022  
  

Forslag til vedtak:  
Innkallingen godkjennes   

  
  
Sak 71/22  Godkjenning av referat fra styremøte 23. september 
Vedlegg  Utkast til referat fra styremøtet 23. september ble sendt styrets medlemmer den 11. oktober 2022  
  

Forslag til vedtak:  
Referat fra styremøtet 23. september godkjennes  

 
 
Sak 72/22 Forslag til handlingsprogram og budsjett for 2023 
Vedlegg Vedlagt er forslag til handlingsprogram og budsjett for 2023. Saken er tidligere behandlet i 

Osloregionens faggrupper samt i administrativ koordineringsgruppe. Saken skal endelig vedtas i 
representantskapet 20. desember.   

 
 Innstilling til representantskapet: 
 Handlingsprogram og budsjett for 2023 vedtas 
 
 
Sak 73/22 Møtekalender for 2023 
Vedlegg Vedlagt er forslag til møtekalender for administrative og politiske møter i Osloregionen i 2023. 

Forslaget baserer seg bl.a. på vedtak i sak 59/22 Rutiner for forberedelse og utsendelse av 
innkalling og sakspapirer til styremøtene i Osloregionen IPR.  

 
 Forslag til vedtak: 
 Styret slutter seg til forslaget til møtekalender for 2023 
 
 
Sak 74/22 Strategi for Osloregionens arbeid med NTP 2025 – 2036 
Vedlegg Regjeringen besluttet i juni 2022 at neste nasjonale transportplan skal legges frem ett år tidligere 

enn ordinær rullering på fire år normalt skulle tilsi. Det innebærer at transportplanen legges frem 
våren 2024, for tolvårsperioden fra 2025 til 2036. Dette notatet presenterer en overordnet strategi 
for Osloregionens oppfølging av NTP-arbeidet frem mot Stortingets behandling våren 2024. 

  
Innstilling til styret fra interessepolitisk utvalg:  

  Styret sluttet seg til strategi for arbeidet med NTP 2025 - 2036 
 
Sak 75/22 Opplegg og innhold i jernbanekampanje 2023 

Vedlegg Det vises til styrets behandling av sak 35/22 Uttalelse fra styret i Osloregionen om behovet for 
satsing på jernbane på Østlandet, der det også ble vedtatt å gjennomføre en jernbanekampanje. 
Footprint har gjennomført et oppdrag for Osloregionen med utarbeiding av forslag til budskap og 
gjennomføring av en jernbanekampanje. På grunnlag av underlag fra Footprint har sekretariatet 
arbeidet videre med forslag til kampanje med sikte på gjennomføring våren 2023. 

 
Innstilling til styret fra interessepolitisk utvalg:  

 Styret slutter seg til gjennomføring av kampanje i tråd med saksfremlegget 
  
 
 
 
 
 
 



Orienteringssaker:  
  
  
Sak 76/22  Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen  

Styrets medlemmer gir hver en kort rapport fra egen delregion.   
  

Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering  

  
  
Sak 77/22  Rapport fra interessepolitisk utvalg 

Leder av interessepolitisk utvalg gir en kort orientering om arbeidet i interessepolitisk utvalg siden 
sist styremøte.  
  
Forslag til vedtak:  
Saken tas til orientering  

 
 
Sak 78/22 Status i det internasjonale profileringsarbeidet 

  Sekretariatet orienterer om arbeidet siden sist styremøte.  
 
  Forslag til vedtak:  
  Saken tas til orientering 
 

 
Sak 79/22 Korte orienteringer fra sekretariatet   

 Endringer i sekretariatet 

 NTP-webinar 9. november 

 Befaring 22. november i prosjektet “Energistasjoner for grønne næringstransporter”  

 Webinar om Oslofjorden og naturregnskap som beslutningsstøtte 1. desember 

 Næringspolitisk webinar første kvartal 2023 

 Osloregionens sekretariat får nyoppussede lokaler i januar 2023 

 
  
Sak 80/22  Eventuelt  

 

https://www.osloregionen.no/nyttig-og-laererikt-webinar-om-ntp-2025-2036/
https://www.osloregionen.no/gronn-naeringstransport-befaring-til-logistikkhuber/
https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/MAREA-webinar-flyer-med-program.pdf

