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Osloregionen IPR– En kort presentasjon
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Osloregionen interkommunalt politisk råd

• Etablert i 2004
• Omdannet til interkommunalt politisk råd 

28. oktober 2020
– Samarbeidsavtale som er vedtatt i alle 

kommunestyrer.

• Politiske organer:
– Representantskapet er høyeste organ
– Styret, med leder og nestleder, er valgt av 

representantskapet
– Interessepolitisk utvalg med politisk 

representasjon

• Medlemmer: 64 kommuner inklusiv Oslo 
med til sammen ca. 2,3 mill. innbyggere
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Medlemmer
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Aremark
Asker
Aurskog - Høland
Bærum
Drammen
Eidskog
Eidsvoll
Enebakk
Fredrikstad
Frogn
Gjerdrum
Gjøvik
Gran
Grue
Halden
Hamar
Hole
Holmestrand
Horten
Hurdal
Hvaler
Indre Østfold
Jevnaker
Kongsberg

Kongsvinger
Krødsherad
Lier
Lillestrøm
Lunner
Lørenskog
Løten
Marker
Modum
Moss
Nannestad
Nes
Nesodden
Nittedal
Nord - Odal
Nordre Follo 
Nordre-Land
Notodden
Oslo
Rakkestad
Ringerike
Ringsaker
Rollag
Rælingen

Råde
Sarpsborg
Sigdal
Skiptvedt
Stange
Søndre-Land
Sør-Odal
Tinn
Ullensaker
Vestby
Vestre-Toten
Våler
Østre-Toten
Øvre Eiker
Ås
Åsnes
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Administrative grupper

• Osloregionen har fire 
administrative grupper med 
representasjon fra alle 
delregioner:
– Administrativ 

koordineringsgruppe

– Faggruppe for areal og transport

– Faggruppe for næringssamarbeid

– Faggruppe for klima og miljø
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Sekretariatet 2022
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Øyvind:
Leder sekretariatet, 
næringsutvikling

Eva:
Areal, transport, 
klima og miljø

Mari: 
Internasjonal 
profilering, 
kommunikasjon

Merete: 
Areal, transport, 
klima og miljø

Utlånt fra 
Klimaetaten, Oslo 
kommune
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Osloregionens rolle og arbeidsformer:

For å kunne nå visjonen om en konkurransedyktig og 
internasjonalt bærekraftig region 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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Innsatsområder 2021 - 2024

• Areal, transport, mobilitet 
og logistikk

• Klima og miljø

• Konkurransekraft og 
attraktivitet

• Felleskap og samarbeid
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• Vekst gir muligheter 

• Sterke sentra for verdiskaping 
i hele regionen 

• Regionalt mangfold basert på 
lokale fortrinn

• Bedre balanse i forhold til 
Oslo 

Grunnidé i Osloregionen: Flerkjernet region
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Hovedgrep i handlingsplanen for 2022

• Tydeligere prioritering: Fokus på utvalgte saker/temaer

• Prioritere tid til kontakt med/besøk hos medlemmene

• Interessepolitisk arbeid overfor ny regjering og nytt Storting

• Integrere arbeidsområdene mer enn tidligere

• Synliggjøre betydningen av regionalt samarbeid på tvers av 
kommune- og fylkesgrenser på Østlandet

• Samarbeide med andre relevante aktører og 
organisasjoner der det er interessefellesskap med 
Osloregionen

• Tydeliggjøring av forventninger til medlemmer i 
Osloregionens politiske og administrative organer
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Hovedprioriteringer Areal og transport

• Følge opp implementeringen av Nasjonal 
Transportplan overfor Stortinget, regjeringen og 
transportetater

• Internasjonale forbindelser, grensekryssende 
transport, jernbane og vei

• Byutvikling, byspredning og flerkjerneutvikling
post covid. Vurdere mulighet for økt europeisk 
samarbeid

• Vurdere behov for felles strategier på areal og 
transportområdet
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Hovedprioriteringer Klima og miljø

• Bidra til å redusere utslipp fra 
transportsektoren gjennom å arbeide for 
energistasjoner og ladeinfrastruktur for 
tungtransport på Østlandet

• Bidra til å opprettholde natur- og 
artsmangfold, med spesiell fokus på 
Oslofjorden og tilhørende vassdrag

• Sirkulærøkonomi – hvordan kan 
kommunene bidra

• Utarbeide og følge opp ny 
ordførererklæring for klima og miljø
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Hovedprioriteringer Konkurransekraft og attraktivitet

• Videreføre arbeidet med å tiltrekke og legge til 
rette for internasjonal talenter til Osloregionen 

• Være pådriver for å bruke offentlige anskaffelser 
for å stimulere innovasjon og bærekraft i både 
privat og offentlig sektor

• Fremme kjennskap til Osloregionens sterke 
næringsmiljøer og muligheter for 
næringsetableringer
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Følg oss: 

• www.osloregionen.no

• Nyhetsbrev: Påmelding på forsiden på vår web

• Facebook, LInkedIn

• www.Oslopolitan.no (talentattraksjon og 
investeringsfremme)

• https://www.brandingoslo.no/ (Internasjonal 
profileringsstrategi) 
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