
 
 
 

Dato: 25.11.2020 

      
Saksansvarlig.: Øyvind Såtvedt 
e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no 

 
Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 13. november 2020 

   
TILSTEDE: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (leder) 
Ordfører Lene Conradi, Asker/Bærum (nestleder) 
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen 
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd 
Ordfører Kari Anne Sand, Kongsbergregionen  
Ordfører Hans Kristian Raanaas, Follorådet 
Ordfører Kirsten Orebråthen, Ringeriksregionen 
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
Ordfører Hanne Kristin Tollerud, Mosseregionen 
Ordfører Harald Tyrdal, Hadelandsregionen 
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen 
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Elin Gran Weggesrud, Vestfoldkommuner 
Ordfører Saxe Frøshaug, Regionrådet for Indre Østfold 
Ordfører Kari Heggelund, Kongsvingerregionen (vara for Knut Hvithammer) 
Ordfører Paul Johan Moltzau, Gardermoregionen (vara for John-Erik Vika) 
Varaordfører Linn Laupsa, Haldenregionen (vara for Anne-Kari Holm) 
 
  
FORFALL: 
Ordfører John-Erik Vika, Gardermoregionen 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Anne-Kari Holm, Haldenregionen  
 
Dessuten møtte:  
Ordfører Gry Fuglestveit, Notodden kommune, Byrådssekretær Julie Ness (Oslo kommune), Betty S. 
Hvalsengen (Indre Østfold regionråd), Helge Hasvold Bollæren (Nedre Glomma regionråd), Bjarne 
Haslund (Oslo kommune), Hans Petter Gravdahl (Oslo kommune), Martin Hafsahl (Asker kommune), 
Inger Kammerud (Ringerike kommune), Kari Marie Swensen (Follorådet), Trondar Lien (Drammen 
kommune/Drammensregionen), Anne Britt Fagerli (Gardermoregionen),  
 
Geir Berg (Flowchange) under sak 65/20 
 
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Andrea Nylund, Margrethe Gjessing, Merete 
Agerbak-Jensen, Mari Strømsvåg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sakskart, styremøte 13. november 2020           

 
 
Sak 56/20 Godkjenning av innkalling  
 

Vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
 
Sak 57/20 Godkjenning av referat fra styremøte 11. september 2020  
 

Vedtak: 
Referat fra styremøte 11. september 2020 godkjennes 

 
 
Sak 58/20 Delegasjon til sekretariatet 
 
 Vedtak: 

1. Oslo kommunes instruks for virksomhetsstyring, 3. Myndighet, roller og ansvar i 
virksomhetsstyringen, legges til grunn for direktørens ansvar og myndighet innenfor de 
rammer styret fastlegger, og med de begrensninger/tolkninger som følger av at 
Sekretariatet for Osloregionen ikke er en del av Oslo kommunens organisasjon. I tråd med 
denne instruksen gis direktøren fullmakt til å ivareta den løpende økonomiforvaltningen i 
henhold til vedtatt budsjett. 

2. Sekretariatet avlegger regnskapsrapport til styret i tredje kvartal hvert år. Oslo kommunes 
regelverk og rutiner for anskaffelser anvendes av sekretariatet. Større/viktige saker legges 
frem for styret. 

 
Sak 59/20 Administrative grupper i Osloregionen 

Det ble bedt om at sekretariatet sender ut oversikt over hvem som sitter i de administrative 
gruppene i Osloregionen. Denne oversikten er vedlagt dette referatet.  

  
Vedtak:  
1. Osloregionens administrative koordineringsgruppe og faggruppen for næringssamarbeid i 

Osloregionen videreføres. 
2. Osloregionens faggruppe for areal, transport og klima endrer navn til faggruppe for areal og 

transport med mandat som framkommer av saksfremstillingen. 
3. Osloregionens faggruppe for miljø og klima opprettes som en permanent faggruppe, med 

mandat som framkommer av saksfremstillingen. 
 

Sak 60/20  Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i region med hovedvekt på 
koronasituasjonen 

  
 

Nedre Glomma regionråd:  
 Det er utfordringer i Fredrikstad, men har stort sett kontroll på smittekjedene.  
 
 Asker/Bærum: 
 Har relativt få smittede, men har lagt seg på Oslos linje med tanke på mulig smittemobilitet. Det 

er problematisk å gjøre inngrep i den private sfære med maks 10 samlet. Det er også ille med 



begrensningene i forhold til begravelser.  
 
 Drammensregionen: 
 Bra med kort vei mellom ordførerne/kommunene i denne situasjonen. Drammen har mye smitte 

nå, særlig blant de unge. Enkelte har hatt så mange som 200 nærkontakter. Også mye smitte i 
innvandrermiljøet. Det er kort vei for smitten inn på institusjoner. Bra at vi har samlet oss om 
felles regler. Trygg på at vi har gjort riktige grep.  

 
 Kongsbergregionen: 
 Regionen har stort sett de nasjonale retningslinjene, men har strengere regler klare dersom det 

skulle bli behov. Har særlig hatt noen smittetilfeller i universitetsmiljøet og i religiøse miljøer. 
Pandemien får dessuten store konsekvenser for eksporten fra Kongsbergindustrien.  

 
 Gardermoregionen: 
 Det er ulik situasjon i de forskjellige kommunene i regionen. Ullensaker er hardt rammet og har 

innført strenge regler. Andre har mindre utbrudd og er mindre restriktive. Eidsvoll har hatt 
alvorlig utbrudd på sykehjem. Er bekymret for OSL – der er aktiviteten på ca. 20% av forventet. 
Bekymret for økende arbeidsledighet.  

 
 Follorådet: 
 Vil rette en takk til Oslo. Kommunene i Follo har stort sett fulgt Oslo, med unntak av Nesodden. 

Noen av Follo-kommunene har tillatt skjenking til 21.30. Det har fungert. Smittesporing er 
krevende; færre enn før tester seg og en del oppgir ikke nærkontakter. Dette er ikke ungdom. 
Tar også for lang tid å få prøvesvar for tiden.  

  
 Mosseregionen: 
 Moss har høyere tall en Råde og Våler. Moss har hatt flere store utbrudd, men har en 

nedadgående tendens nå. Men følger nøye med. Opplever en del «treningsflyktinger»; Oslo- og 
Vestbyfolk som kommer til Moss for å trene på treningssenter. Kun de faste medlemmene får 
nå tilgang til sentrene. God dialog mellom ordførere og kommuneleger i regionen.  

 
 Hamarregionen: 
 Tre større utbrudd i religiøse miljøer. En del er redde for å stå fram med informasjon. Det er opp 

til 5 dagers venting for å få resultatene av testing ved smittesporing. Utfordrende at regjeringen 
synes å mene at øvrige tjenester kan fungere som før, f.eks. når det gjelder skolehelsetjenesten 
i fohold til behovet for smittesporing. Det skaper forventingsutfordringer.  

 
 Haldenregionen: 
 Det er lite smitte i Haldenregionen. Har ikke lokale forskrifter. Tester nesten 1500 i uka på 

Svinesund. Foreløpig 60 personer identifisert med smitte. Bekymret for samarbeidet over 
grensen til Sverige. Frivillihetssentralen har oversatt smittereglene til 20 språk. Deler gjerne 
dette med andre.  

 
 Nedre Romerike: 
 Har samme regler som Oslo. Det er problemer på A-hus når det gjelder testing. Mangler noe 

utstyr. Burde også utendørsarrangement være regulert? Har foreløpig ikke gjort det i Nedre 
Romerike fordi andre ikke har gjort det.  

 
 Oslo: 
 Vi befinner oss i en veldig alvorlig situasjon. Har også hatt en del kontakt med andre europeiske 

hovedsteder. Også alvorlig med tanke på arbeidstakere i bedrifter som blir rammet. Det trengs 



incentiver for oppgi navn i forbindelse med smittesporing. En del er redde for å «sette noen i 
karantene» fordi de f.eks. mangler trygderettigheter. Oslo vurderer strengere regler utendørs. 
Klimaet vi har kan også bidra til smittespredning ute. 

 
  Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
Sak 61/20 Møte med samferdselsministeren 23. november 2020 og klima- og miljøministeren 15. 

desember 
 
 Det ble bedt om at hele styret ble innkalt som observatører til møtet med samferdselsministeren 

den 23. november. Dessverre viste dette seg vanskelig å gjennomføre i praksis, siden det var 
departementet som satt opp videomøtet.  

 
 Gry Fuglestveit tok opp utfordringer knyttet til at Timesekspressen mellom Notodden og Oslo 

har lagt ned alle sine avganger i forbindelse med Korona. Dette gjør det vanskelig for studenter 
å komme seg til og fra Oslo, bl.a.  
 
Vedtak: 
1. Medlemmene i interessepolitisk utvalg representerer Osloregionen på møte med 

samferdselsministeren den 23. november og klima- og miljøministeren 15. desember. 
2. Til møtet med samferdselsministeren lages det talepunker og en kort presentasjon basert 

på Osloregionens innspill til NTP så langt.  
3. Til møte med klima- og miljøministeren lages det talepunkter og en kort presentasjon 

basert på Osloregionens innspill til Klimakur.  
 
Sak 62/20 Prosess for budsjett og handlingsprogram for 2021 

 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
Sak 63/20 Webportal for internasjonale talent, investeringer og tekniske besøk til Osloregionen 

 
Vedtak:  
Saken tas til orientering 
 

Sak 64/20 Restart Osloregionen  
 Det ble foreslått å også inkludere LO i arbeidet med prosjektet. Sekretariatet følger opp dette.  

 
Vedtak:  
Saken tas til orientering. Endelig beslutning tas i forbindelse med behandling av budsjett for 
2021.  

 
Sak 65/20 Sluttrapport i Osloregionens gods- og logistikkprosjekt 
  
 Vedtak: 
 Saken tas til orientering 
 
Sak 66/20 Protokoll fra møte i representantskapet 28. oktober 2020 
 Det ble bedt om at organisering av samarbeidet i Osloregionen settes opp som egen sak på 

første styremøte i 2021.  



 
 Vedtak: 
 Saken tas til orientering 
 
Sak 67/20 Møteplan for 2021 
 
 Vedtak:  
 Det blir styremøter i Osloregionen følgende datoer/tidspunkter: 

 Fredag 5. februar kl. 13.00 – 15.00 
 Fredag 9. april kl. 13.00 – 15.00 

 Fredag 18. juni kl. 13.00 – 15.00 

 Fredag 24. september kl. 13.00 – 15.00 

 Fredag 3. desember kl. 13.00 – 15.00 
  
Sak 68/20 Kommende møter/konferanser i regi av Osloregionen 

 Nordic Place Branding Conference 26. November og 3. desember 

 Webinar om knutepunktutvikling, 24. november 
 Webinar om innovative anskaffelser for næringssjefer og innkjøpere, 2. desember 

 Webinar om “Metropolitan challenges in dealing with Covid-19”, ikke fastsatt dato 

 Webinar om Forskningsrådets utlysning «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i 
samfunn og næringsliv», ikke fastsatt dato 
 

Sak 69/20 Korte orienteringer fra sekretariatet 

 BEST-konferansen 2020, 28. oktober 

 Webinar om grensekryssende jernbaneløsninger 23. oktober 

 Osloregionens Klimaskole om klimabudsjett, 21. oktober 
 Finale innovasjonscamp, 11. november 

 
Sak 70/20 Eventuelt 
 
  Det var ingen saker.  
 

 
Tilleggssak:  
 
Sak 71/20 Innlandet fylkeskommune – medlemskap i Osloregionen  

 
Vedtak: 
1. Styret i Osloregionen interkommunalt politisk råd tar brev fra Innlandet fylkeskommune den 

5.11 til etterretning. 
2. Det legges til grunn at vedtak i Innlandet fylkeskommune den 20.10.2020 innebærer at 

vedtak den 23.9.2020 om å slutte seg til samarbeidsavtalen for Osloregionen 
interkommunalt politisk råd er annullert 

 
 
 
 


