
 
 
 

Dato: 16.09.2020 

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

 
Referat fra styremøte i Osloregionen, 11. september 2020 

   
TILSTEDE: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (leder) 
Fylkesråd for finans Halvard Ingebrigtsen, Viken fylkeskommune (nestleder) 
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune 
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen 
Ordfører Kari Anne Sand, Kongsbergregionen  
Ordfører Hans Kristian Solberg, Follorådet 
Ordfører Kirsten Orebråthen, Ringeriksregionen 
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
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 
Varaordfører Linn Laupsa, Haldenregionen (vara for Anne-Kari Holm) 
Ordfører Torvild Sveen, Gjøvikregionen (vara for Anne Hagenborg) 
 
  
FORFALL: 
Ordfører Lene Conradi, Asker/Bærum 
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
Ordfører Paul Johan Moltzau, Gardermoregionen 
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd 
Ordfører Tine Normann, Regionrådet for Midt-Buskerud 
Ordfører Anne-Kari Holm, Haldenregionen  
 
Dessuten møtte:  
Byrådssekretær Julie Ness (Oslo kommune), Sigurd Skage (Innlandet fylkeskommune), Betty S. 
Hvalsengen (Indre Østfold regionråd), Helge Hasvold Bollæren (Nedre Glomma regionråd), Bjarne 
Haslund (Oslo kommune), Martin Hafsahl (Asker kommune), Astrid Bjerke (Osloregionens 
Europakontor), Lasse Najord Thue (Viken fylkeskommune), Inger Kammerud (Ringerike kommune),  
 
Terje Vegem, Jernbanedirektoratet (under sak 50/20).  
 
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Andrea Nylund, Margrethe Gjessing, Merete 
Agerbak-Jensen, Mari Strømsvåg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sakskart, styremøte 11. september 2020           

 
 
Sak 43/20 Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post 1. september 2020  
 

Vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
 
Sak 44/20 Godkjenning av referat fra styremøte 23. juni 2020 
 Utkast til referat fra styremøte 23. juni 2020 ble sendt ut 25.juni 2020.  
 

Vedtak: 
Referat fra styremøte 23. juni 2020 godkjennes 

 
 
Sak 45/20  Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 
  Styrets medlemmer gir hver en kort rapport fra eget fylke eller region.   
 

Viken:  
Garanti i forbindelse med E-18-utbyggingen skal behandles i fylkestinget neste uke. Krevende 
økonomisk situasjon, bl.a. pga. Corona.  
 
Nedre Romerike: 
Støtteordningene etter corona ble avviklet 1. september. Viktig å følge med på virksomheter 
som har vanskelig med å få inntekter nå. Et eksempel er Norges Varemeresse, som i praksis 
har næringsforbud. SNR følger opp dette overfor Stortinget.  
 
Kongsbergregionen: 
Viktig i profileringsarbeidet at hele regionen inkluderes. Eksportsituasjonen er vanskelig for 
næringslivet i Kongsberg. Regjeringens krisepakke har ikke truffet. Samferdsel viktig. 3. juli 
åpnet ny E-134 gjennom Kongsberg. Også positivt med E-18. To tog timen til Kongsberg er 
viktig å få på plass.  
 
Oslo: 
Mottar den første av 87 nye trikker i slutten av september.  
 
Ringerikeriksregionen 
Samarbeidsavtalen med Osloregionen ble behandlet i kommunestyret i går. Modum og 
Krødsherad har sendt formell søknad om å inngå i Ringeriksregionen   
Det er framdrift i prosjektet Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen, både med grunnerverv og 
KS2. Statsbudsjettet i oktober gi signaler om det blir investeringsbeslutning i 2021. Dette er 
regionen nå helt avhengig av.  
Det har aldri vært så mange planinitiativ til behandling i Ringerike kommune som det er nå. Vi 
har 35 nye planinitiativ som skal håndteres av planavdelingen. Både kommunen og de private 
utbyggere legger nå til rette for å få mest mulig samfunnsnytte ut av den statlige investeringen 
som kommer med vei og bane. Ringeriksregionen gjør nå hjemmeleksen!! – vi tar en mye større 
risiko enn staten i dette prosjektet.    
Kommunen har merket de økonomiske konsekvensene av koronasituasjonen. Ringerike 
kommune er ikke en rik kommune, og ekstrautgiftene vi har hatt pga korona er alvorlige for 
kommuneøkonomien. Når vi nå går inn i budsjettprosessen for 2021- budsjettet, er det 



krevende å gå inn i dette når forutsetningene er meget usikre – f. eks hva vi får kompensert fra 
staten. 
Ringerike kommune har benyttet seg av tilbudet om hjelp til innlegg i lokalavisen i forbindelse 
med Osloregionens innspill til nasjonal transportplan lokalt.  Et slikt samarbeid letter arbeidet for 
de kommunene med få ressurser på kommunikasjon og profilering. 
 
Follo:  
Arbeider med innspill til regional planstrategi.  
Ser på hvordan Follorådet skal arbeidet fremover sammen med Viken. Har fått brev om at Viken 
dropper støtte til regionråd. Dette er krevende. Vanskelig økonomisk situasjonen.  

 
Haldenregionen: 
Har arbeidet med bruk av biomidler i Halden. Ordningen treffer dårlig for større bedrifter, som 
bl.a. Saugsbrugs.  

  
 
  Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
Sak 46/20 Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen  

Raymond Johansen refererte kort fra møte i den politiske arbeidsgruppen den 3. september, 
der det ble kjent at Viken fylkeskommune ønsker å melde seg ut av Osloregionen.  
 
Hallvard Ingebrigtsen bekreftet at Viken ønsker å tre ut av samarbeidet i Osloregionen. Viken vil 
ikke slutte seg til samarbeidsavtalen for Osloregionen interkommunalt politisk råd. Viken vil 
likevel bidra økonomisk til Osloregionen første halvår 2021 tilsvarende halv årskontingent. 
Ingebrigtsen ga samtidig full støtte til samarbeidet i Osloregionen og sa at Viken ønsker 
samarbeidet alt godt fremover.  
 
Even Alexander Hagen sa at Innlandet fylkeskommune foreløpig ikke har tatt stilling i saken, 
men at fylkeskommunen sannsynligvis vil tre ut av Osloregionen sammen med Viken.  
 
Raymond Johansen sa at Oslo kommune de siste årene hadde prioritert Osloregion som arena 
det regionale samarbeidet og uttrykte skuffelse over at Viken og Innlandet ikke ville gå videre 
med å se på muligheter for å slå sammen Osloregionen og Østlandssamarbeidet som et 
alternativ til å melde seg ut. Oslo kommune ønsker å fortsette samarbeidet i Osloregionen 
fremover.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
Sak 47/20 Statusrapport handlingsplan og budsjett – forslag til revidert budsjett for 2020 
  Styret i Osloregionen vedtok budsjett og handlingsplan for 2020 i sak 4/20 den 20. januar 2020. 
 
  Vedtak: 

1. Styret tar statusrapport for budsjett og handlingsprogram 2020 til orientering. 
2. Styret vedtar revidert budsjett for 2020 

 
Sak 48/20 Revidert mandat for faggruppe for næringssamarbeid i Osloregionen 
  
 Vedtak: 
 Styret slutter seg til revidert mandat for faggruppen for næringssamarbeidet i Osloregionen. 



Sak 49/20 Rapport fra pågående profileringsprosjekter 
 Sekretariatet ga en statusrapport om pågående og gjennomførte profileringsprosjekter i 2020. 

Presentasjonene er vedlagt referatet.  
 
 Vedtak: 
 Saken tas til orientering 
 
Sak 50/20 Høringsuttalelse til KVU terminalstruktur i Oslofjordområdet 
  
 Terje Vegem fra Jernbanedirektoratet presentere KVUen.  
 
 Styret ga støttet til forslaget til høringsuttalelse. I diskusjonen kom det frem ønsker om å føye til 

enkelte momenter, bl.a. om Ryggkollen og Kopstad, samt om svakhetene i mandatet for 
KVU’en med hensyn til å se utfordringene når det gjelder tømmerterminaler i sammenheng med 
terminalstrukturen for øvrig. Dette innarbeides i høringsuttalelsen.  

 
 Endelig høringsuttalelse er vedlagt referatet.  
  
 Vedtak: 
 Styret slutter seg til høringsuttalelsen med de kommentarer som fremkom i styremøtet. 

Sekretariatet får fullmakt til å ferdigstille og oversende høringsuttalelsen.  
 
Sak51/20 Møter med statsråder/departementer i oppfølging av våre innspill til Klimakur og NTP 
   
 Vedtak: 
 Sekretariatet legger til rette for møter med de angjeldende departementene i tråd med de 

føringer som gis av styret.  
 
Sak 52/20 Saksliste og gjennomføringsplan for møte i Samarbeidsrådet/Representantskapet i 

Osloregionen interkommunalt politisk råd 28. oktober 
  

Vedtak: 
 Styret slutter seg til forslag til saklister for møte i samarbeidsrådet i Osloregionen og 

representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd 28. oktober 2020 
 
Sak 53/20 Kommende møter/konferanser i regi av Osloregionen 

 BEST-konferansen 2020, 28. oktober 
 Webinar om grensekryssende jernbaneløsninger 23. oktober 
 Nordic Place Branding Conference 26. November 

 
Sak 54/20 Korte orienteringer fra sekretariatet 

 Høringsmøte om NTP 10. September 2020 

 Innovasjonscamper I forbindelse med samarbeid med Ungt Entreprenørskap ern å I 
gang på de videregående skolene i Osloregionen.  

 
Sak 55/20 Eventuelt 
  Det var ingen saker under eventuelt.  

 
 
 


