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      Dato:   14.9.2022   

Deres ref:  Vår ref:  Saksbehandler:  Arkivkode:   

    Øyvind Såtvedt  014   

    

    

Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 23. September 2022 kl. 13.00 – 15.00. Møtet gjennomføres 
på Teams. 
 
Alle styresaker kan lastes ned her: https://www.osloregionen.no/kalender/styremote-23-september-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 23. september 2022            

  
 
Sak 54/22  Godkjenning av innkalling   

Innkalling ble utsendt pr. e-post 14.september.  
  

Forslag til vedtak:  
Innkallingen godkjennes   

  
  
Sak 55/22  Godkjenning av referat fra styremøte 24. juni 2022  
Vedlegg  Utkast til referat fra styremøtet 8. april ble sendt styrets medlemmer den 29. juni 2022  
  

Forslag til vedtak:  
Referat fra styremøtet 24. juni godkjennes  

  
  
Sak 56/22  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 57/22  Prosjekt Energistasjoner for grønn næringstransport – organisering og finansiering 
Vedlegg  Osloregionen og Østlandssamarbeidet har fått tilsagn på støtte fra Klimasats til prosjekter om 

grønne næringstransporter, som planlegges gjennomført som et felles prosjekt. 
  

Forslag til vedtak: 

 
1. Styret gir sin tilslutning til endret organisering, der Osloregionen og Østlandssamarbeidet 

gjennomfører et felles prosjekt om Energistasjoner for grønn næringstransport.   

2. Saken for øvrig tas til orientering. 
  
  
Sak 58/22  Statusrapport handlingsprogram og budsjett for 2022 
Vedlegg Representantskapet i Osloregionen IPR vedtok budsjett og handlingsplan for 2022 i sak 17/21 i 

møte pr. epost i desember 2021. I henhold til vedtatt handlingsprogram og budsjett skal 
sekretariatet avgi statusrapport i løpet av tredje kvartal.   

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

Sak 59/22 Rutiner for forberedelse og utsendelse av innkalling og sakspapirer til styremøtene i 
Osloregionen IPR – Revidert  

Vedlegg I følge samarbeidsavtalen for Osloregionen interkommunalt politisk råd §5 er styret utøvende 
organ for Osloregionen. Sekretariatet er direkte underlagt styret, og skal legge til rette for at styret 
kan utøve sin rolle på en best mulig måte, og i tråd med de krav som stilles til politiske organer 
etter kommuneloven. I denne sammenheng er praksis i forbindelse med utarbeidelse av 
sakspapirer og innkalling til møtene i styret viktig. Formålet med denne saken er å forankre 
prinsipper for disse rutinene. 

 
  Forslag til vedtak: 

1. Med virkning fra 2023 skal møtene i interessepolitisk utvalg avholdes minst to uker før 
styremøtene. Sakspapirer til styremøtene sendes normalt ut senest 10 dager før møtene, til 
styret, varamedlemmer og øvrige ordførere i Osloregionen.    

2. Fra og med neste styremøte gjøres et tydelige skille i innkallingen mellom saker til orientering 
og øvrige styresaker. Orienteringssakene behandles normalt til slutten i styremøtene.   

3. Fra og med neste styremøte er det interessepolitisk utvalg som innstiller i saker som tidligere 
har vært behandlet i dette organet. Sekretariatet ved direktøren innstiller som tidligere i øvrige 
saker. 



 
 
 
Sak 60/22 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 61/22 Innspill til midtveisrapport fra Klimautvalget 2050 
Vedlegg  Klimautvalget 2050 ble nedsatt av regjeringen i august 2021. Utvalget skal gjøre en helhetlig 

utredning av veivalgene Norge står overfor for å nå klimamålene i 2050, hvor Norge skal være et 
lavutslippssamfunn med 90-95 % lavere utslipp enn i 1990. Utvalget har en midtveisrapport i form 
av et innspillsunderlag, med frist for innspill 30. september 2022. Utvalget skal levere sin endelige 
innstilling/NOU 1. november 2023.  

 

På samling for Osloregionens administrative grupper 24. august ble utvalgte tema og spørsmål fra 
Klimautvalgets innspillrapport diskutert. Dette er grunnlag for utkast til Osloregionens innspill til 
Klimautvalget. Det foreslås at Osloregionen inviterer Klimautvalget til et møte for å presentere 
innspillene. 

 
  Forslag til vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til utkast til innspill til midtveisrapport fra Klimautvalget 2050. 
2. Styret støtter forslag om et møte med Klimautvalget. 

 
 
Sak 62/22 Høringsuttalelse NOU 6:2022: Nett i tide – om utvikling av strømnettet 
Vedlegg Strømnettutvalget ble opprettet i juni 2021 og avga sin utredning til Olje- og energidepartementet 

14. juni 2022. Utvalget har særlig vurdere tre overordnede temaer: 

 Tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg.  

 Prinsipper for å ivareta en samfunnsøkonomisk utvikling av strømnettet i en tid med stor 
usikkerhet om forbruksutviklingen.  

 Mulige forbedringer i systemet med tilknytningsplikt. 
Olje- og energidepartementet har sendt Strømnettutvalgets utredning NOU 2022:6 «Nett i tide –
om utvikling av strømnettet» på høring, med høringsfrist 30.09.2022.  

 

  Forslag til vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til utkast til høringssvar til NOU 2022:6. 
 

 
Sak 63/22 Jernbanekampanje høsten 2022 
Vedlegg  Styret i Osloregionen behandlet i styremøte 24.06.2022 uttalelse om behov for satsing på jernbane 

på Østlandet. Det ble også gjort vedtak om å gjennomføre en kampanje etter sommeren for å 
sette søkelys på betydningen av jernbaneutbygging på Østlandet. Osloregionens sekretariat har 
gjort avtale med Footprint som ekstern leverandør for å bistå i utvikling av kampanjens innhold. 
Resultat fra workshop om jernbanekampanjen legges fram for styret. 

 
  Forslag til vedtak:  

1. Styret gir sin tilslutning til skisse til jernbanekampanje. 
2. Interessepolitisk utvalg får mandat til å endelig godkjenne kampanjen før den iverksettes.  
3. Saken for øvrig tas til orientering. 

 
 
Sak 64/22 Foreløpig plan for arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–2036 

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, med virkning for tolvårsperioden fra 2025 til 2036. Denne saken 
presenteres en foreløpig milepælsplan for Osloregionens arbeid med NTP 2025-2036. 

 
  Forslag til vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til foreløpig plan for Osloregionens arbeid med NTP 2025-2036. 
 
 



Sak 65/22  Status i det internasjonale profileringsarbeidet 

  Sekretariatet orienterer om arbeidet siden sist styremøte.  
 
  Forslag til vedtak:  
  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 66/22 Prosess for utvikling av handlingsprogram med budsjett for 2023 

Vedlegg  Sekretariatet legger frem forslag til prosess for utvikling av handlingsprogram for 2023. 
 
  Forslag til vedtak: 

1. Møte i representantskapet for å behandle budsjett og handlingsprogram for 2023 avholdes 
tirsdag 20. desember kl. 15.00 - 16.00   

 
2. Styret slutter seg for øvrig til forslag til prosess for behandling av budsjett og 

handlingsprogram for 2023.   
  

  
Sak 67/22  Vedrørende situasjonen for næringslivet – svarbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet 

Vedlegg Det vises til uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet behandlet styremøtet 11. februar 2022. 
Den 16. august mottok Osloregionen svar fra departementet. Svarbrevet er vedlagt.  

 
Forslag til vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
Sak 68/22 Korte orienteringer fra sekretariatet   

 Endringer i sekretariatet 

 Arrangement under Arendalsuka 

 Samling for Osloregionens administrative grupper 

 Næringspolitisk webinar oktober eller november 
 
  
Sak 69/22  Eventuelt  

 


