
Utkast til referat fra møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 7. mai 2021 

Til stede: 
Ordfører Lene Conradi, Asker og Bærum 
Byrådssekretær Julie Ness, Oslo  
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Elin Gran Weggesrud, Vestfoldkommuner 
Ordfører Nils Røhne, Hamarregionen 
 
Forfall:  
Saxe Frøshaug 
Kari-Anne Sand 
 
Dessuten møtte: 
Bjarne Haslund, Oslo, Betty Hvalsengen, Indre Østfold, Martin Hafsahl, Asker. 
 
Fra sekretariatet: 
Øyvind Såtvedt (referent), Eva Næss Karlsen, Merete Agerbak-Jensen, Mari Strømsvåg, Margrethe 
Gjessing 
 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 7. mai 2021 
 

Sak 15/21. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Vedtak: 

  Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 16/21 Godkjenning av referat fra møtet den 19.3.21 

  

 Vedtak: 

 Referatet godkjennes 

 

Sak 17/21.   Status og videre arbeid med NTP 

 Øyvind Såtvedt og Eva Næss Karlsen refererte fra gjennomførte webinarer om NTP og 

presenterte utkast til brev til Transportkomiteen.  

 Margrethe Gjessing foreslo på vegne av sekretariatet også at det lages innlegg til lokalavisene 

basert på Osloregionens innspill. Det er videre gjort innsalg til Aftenposten om gods- og 

logistikkutredningen. Har foreløpig ikke fått respons på dette.  

  Vedtak: 

Utvalget slutter seg til utkast til brev endringer som fremkom i møtet, med endring av 

formulering i forhold til byområder, effektpakker/godspakke Innlandet, samt at Alnabru også 

omtales i forbindelse med gods.  

Det lages også et brev til benkene fra «våre» fylker. Her løftes helheten i høringsinnspillet, 

deretter innholdet i brevet til transportkomiteen. 

Sekretariatet følger opp Aftenposten samt jobber videre med oppslag i lokalaviser.  



Sak 18/21 Prosess for utarbeidelse av uttalelse om tiltak etter korona 

 På styremøtet 9, april besluttet styret at det skal utarbeides en uttalelse fra Osloregionen om 

tiltak etter korona som skal behandles i møtet i representantskapet den 10. juni.  

 Vedtak:  

Interessepolitisk utvalg slutter seg til forslaget til prosess.  

 

Medlemmene i Interessepolitisk utvalg sender forslag til temaer til uttalelsen til sekretariatet. 

 

 

Sak 19/21.  Byråkratiske hindre for mottak og onboarding av internasjonale talent  

 Mari Strømsvåg presenterte resultater av Osloregionens undersøkelse om byråkratiske hindre 

for internasjonale talenter som kommer til Osloregionen for å jobbe eller studere. 

Presentasjonen er vedlagt referatet.   

Vedtak:  

Det jobbes med å etablere en bred allianse rundt dette temaet, f.eks. også med 

studentorganisasjoner.  

Sekretariatet ber om møte med statsråd Røe Isaksen der interessepolitisk utvalg deltar.  

Sekretariatet jobber videre med saken.  

 

Sak 20/21 Videre oppfølging av næringspolitisk posisjonsnotat 

Margrethe Gjessing presenterte hovedmomenter i notat om næringspolitikk utarbeidet av 

Faggruppen for næringssamarbeid i Osloregionen.  

Det bel også diskutert om medlemmer i Osloregionen bør fremme en sak til behandling på 

representantskapet om samarbeid med Viken, jfr. brev fra Viken fylkeskommune om at de 

ikke ønsker å delta i Osloregionens faggrupper.   

Vedtak: 

Sekretariatet følger opp forslaget om å arrangere et næringspolitisk webinar. 

 

Sak 21/21 Prosess for behandling av høringsuttalelse til KVU Hovedbanen 

Eva Næss Karlsen ga en muntlig orientering i møtet angående forslag til prosess for 

behandling av uttalelse til KVU for Hovedbanen. Det legges opp til en prosess med følgende 

milepæler: 

 19. mai: utkast høringssvar sendes Interessepolitisk utvalg 

 (25. mai: Faggruppemøte, med presentasjon av KVU Hovedbanen 

v/Jernbanedirektoratet) 

 26. mai: Frist for interessepolitisk utvalg for kommentarer til utkast høringssvar 

 1. juni: innsending høringssvar 

   



Vedtak: 

 Det utarbeides en politisk uttalelse fra Osloregionen i tråd med forslaget til prosess fra 

sekretariatet.  

 

Sak 22/21.  Eventuelt 

Utvalget drøftet henvendelse fra Gjøvikregionen angående praksisplasser for 

medisinstudenter ved NTNU på Gjøvik.  

Sekretariatet følger opp og forsøker å finne ut hva Helse Sør-Øst og UiO mener om saken, og 

kommer deretter tilbake til Interessepolitisk utvalg med forslag til oppfølging. 

   

 


