
Utkast til referat fra møte interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 11. juni 2021 kl.0930-1100 

Møtet foregår på Teams – lenke i møteinnkalling 

Til stede:  
Ordfører Lene Conradi, Asker og Bærum (leder) 
Byrådssekretær Julie Ness 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd 
Ordfører Gry Fuglestveit  
Ordfører Anne Hagenborg  
 
Forfall: 
Ordfører John-Erik Vika 
 
Dessuten møtte:  
Bjarne Haslund, Byrådsleders kontor Oslo kommune 
Martin Hafsahl, Asker kommune 
 
Fra sekretariatet: 
Øyvind Såtvedt (referent) 
Eva Næss Karlsen 
Merete Agerbak-Jensen 
Mari Strømsvåg 
Margrethe Gjessing 
 
 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 11. juni 2021 
 

Sak 23/21. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Vedtak: 

  Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 24/21 Godkjenning av referat fra møtet den 7.5.21 

  

 Vedtak: 

 Referatet godkjennes 

 

Sak 25/21.   Status/oppsummering av arbeidet i forhold til NTP – hva har vi lykkes med, hva er 

forbedringspunkter til neste gang? 

 Sekretariatet gikk igjennom prosessen i arbeidet med NTP 2022 – 2033.  

 I diskusjonen ble det påpekt at Osloregionen kunne vært mer synlig i media og at det er viktig 

å avklare hvem som skal snakke på Osloregionens vegne.  

 Når det gjelder selve innholdet, ble det stilt spørsmål ved om Oslotunnelen, som er viktig for 

hele regionen, burde vært løftet fram enda mer fra Osloregionen.  

 Det var enighet om at det bør gjøres ev evaluering av prosessen.   



   

Vedtak: 

Sekretariatet utarbeider en evalueringsrapport om arbeidet med NTP som legges fra for 

interessepolitisk utvalg til høsten.  

Spørsmålet om hvem som snakker på vegne av Osloregionen i media drøftes i forbindelse 

med den varslede kommunikasjonsstrategien, som også legges frem til høsten.  

Sak 26/21 Vurdering av arbeidsform i interessepolitisk utvalg, møter, forberedelse, oppfølging 

 Sekretariatet gikk igjennom praksis rundt arbeidet i utvalget.  

 I diskusjonen ble det pekt på betydningen av at man kjenner til Osloregionen i hele regionen 

 Det ble også pekt på at det er viktig at styremedlemmene tar ansvar for forankring i 

baklandet.  

I tillegg til digitale møter, bør møtes fysisk for å bli bedre kjent. Kan være fornuftig å 

gjennomføre et lengre møte/seminar for bl.a. å diskutere mer langsiktige og strategiske 

spørsmål.  

 Vedtak:  

 Det gjennomføres et fysisk seminar i løpet av oktober, der temaer bl.a. kan være 

statsbudsjettet, evaluering av arbeidet med NTP og Kommunikasjonsplan.  

  

Sak 27/21.  Næringspolitisk webinar i august 

Sekretariatet refererte til møte i faggruppen for næringssamarbeid i etterkant av forrige møte 

i interessepolitisk utvalg og foreløpig skisse til webinar i august.  

 

Vedtak:  

Interessepolitisk utvalg slutter seg til forslaget. 

 

Sak 28/21 Høringsuttalelse KVU Hovedbanen 

Sekretariatet redegjorde for prosessen og innholdet i forslag til høringsuttalelse.  

Vedtak: 

Interessepolitisk utvalg slutter seg til høringsuttalelsen 

 

Sak 29/21 Møteplan andre halvår 2021  

  Vedtak: 

  Det gjennomføres ordinære møter i interessepolitisk utvalg:  

 Fredag 17. september 0900 – 1100 på Teams 

 Onsdag 24. november 14. 00 – 16.00 (fysisk hvis mulig) 

 

Sekretariatet sender ut doodle om seminar med alternative tidspunkter i uke 42 og 43 halv 

dag, jfr. sak 26.  

 

 

   



Sak 30/21.  Orienteringer fra sekretariatet 

- Rapport om byråkratiske hindre («D-nummer saken) 

- Arendalsuka  

- Oslo Urban Week 

- Klimastatusrapport 

Presentasjoner vedlegges referatet.  

Sak 31/21 Eventuelt 

Lene Conradi refererte fra arbeid med brev til Viken og Innlandet fylkeskommuner angående 

deltagelse i Osloregionen.  Utkast til brev sendes medlemmene i utvalget t.o.  

 


