
Dato: 9/3/2021

Velkommen til faggruppesamling

1.-2. september 2021
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Dato: 9/3/2021

Om faggruppesamlingen september 2021

• Kombinert studietur med byvandringer i 

Moss og Fredrikstad, faglig program og 

fellessesjon om utvikling av Osloregionen 

fremover. 

• Fellessesjonen tar utgangspunkt i utredning 

med kunnskapsgrunnlag om Osloregionen, 

gjennomført av NIBR, OsloMet.

– Verksted/gruppearbeid som gir innspill på videre 

utvikling av Osloregionen

• Sosial samling på tvers av faggrupper
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Dato: 9/3/2021

Kort om Osloregionen 

interkommunalt politisk råd
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Dato: 9/3/2021

Osloregionen interkommunalt politisk råd

• Etablert i 2004

• Omdannet til interkommunalt politisk råd 
28. oktober 2020
– Vedtektene er erstattet av en 

samarbeidsavtale som er vedtatt i alle 
kommunestyrer.

• Politiske organer:
– Representantskapet er høyeste organ

– Styret, med leder og nestleder, er valgt av 
representantskapet

– Det er også etablert et interessepolitisk 
utvalg med politisk representasjon

• Medlemmer: 65 kommuner inklusiv Oslo 
med til sammen 2,23 mill. innbyggere pr. 
januar 2021
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Dato: 9/3/2021

Innsatsområder 2021 - 2024

• Areal, transport, mobilitet 

og logistikk

• Klima og miljø

• Konkurransekraft og 

attraktivitet

• Felleskap og samarbeid

5



Dato: 9/3/2021

Osloregionens rolle og arbeidsformer:

For å kunne nå visjonen om en konkurranse dyktig og 

bærekraftig region i Europa har organisasjonen følgende 

rolle og arbeidsform: 

• Politisk samarbeid: 

– Utvikle felles holdninger og strategier

– Ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter

• Faglig samarbeid

– Skape møteplasser og nettverk

– Styrke felles identitet

– Drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling

– Samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner
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4 administrative grupper:

• Areal og Transport

• Klima og miljø

• Næringssamarbeid/internasjonal 

profilering

• Administrativ koordineringsgruppe



Dato: 9/3/2021

Sekretariatet 2021
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Øyvind:

Leder 

sekretariatet

Eva:

Areal, 

transport, 

klima og miljø

Mari: 

Internasjonal 

profilering

Merete: 

Areal, transport, 

klima og miljø

Utlånt fra 

Klimaetaten, 

Oslo kommune

Margrethe: 

Kommunikasjon, 

Næringspolitikk



Dato: 9/3/2021

Høsten 2021 – noe av det som 

skjer
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Dato: 9/3/2021

Osloregionen på Arendalsuka
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Dato: 9/3/2021

Osloregionens ordførere i Oslofjordrådet
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Dato: 9/3/202111



Dato: 9/3/202112



Dato: 9/3/202113



Dato: 9/3/2021

NIBR-prosjekt – presentasjon av 

foreløpige resultater

Osloregionen - utvikling og 

samarbeid mot 2030
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Dato: 9/3/2021

Innledning til gruppearbeid
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Dato: 9/3/2021

Kort om gruppearbeidet 

• Møteleder og referent

• Diskutere oppgaver (legges ut nå nettsiden til arrangementet, se 

kalender)

• Gruppene gi en oppsummering i plenum kl 16-17

• Dokumentasjon fra gruppearbeidet brukes som underlag videre, bl.a. til 

politisk arbeidsgruppe om videre utvikling av Osloregionen

• Kaffepause/benstrekk underveis
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Dato: 9/3/2021

Oppgaver (legges også på nettsiden for samlingen)

1. Diskutere funn i rapport. Kommentarer/innspill på innsatsområdene i 

Osloregionen og regionalt samarbeid?

2. Hva har vært og er Osloregionens viktigste rolle og funksjon? 
– Stikkord/eksempler 

• for å styrke Osloregionen som bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig? 

• ..og en flerkjernet utvikling basert på lokale fortrinn? 
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Dato: 9/3/2021

Oppgaver til gruppearbeid (2)

3. Kommentarer (fungert bra/mindre bra/forbedringspunkter) på Osloregionens arbeidsformer og tiltak  – som er 
iflg. samarbeidsavtalen å:

a) Drøfte felles saker på tvers av kommune- og fylkesgrensene 

b) Utarbeide felles rådgivende strategier 

c) Planlegge og gjennomføre prosjekter i regi av Osloregionen 

d) Arbeide interessepolitisk, herunder avgi høringsuttalelser, der det er felles regionale interesser. 

e) Bidra i nasjonale og internasjonale samarbeidsprosjekter og partnerskap der det er felles regionale 
interesser. 

f) Gjennomføre aktiviteter med sikte på erfaringsoverføring, læring, og styrking av felles identitet innenfor 
samarbeidet 

4. Kan/bør Osloregionens bidra til kommunenes oppgaver? F.eks. kan Osloregionen bidra mer på kommunenes  
samfunnsutviklerrolle/bør det være en sterkere kobling

5. Hvilke kompetanse-/kunnskapshull er det om Osloregionen, dets styrker og svakheter, muligheter og 
utfordringer? 
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