
 
 
 

Dato: 19.12.2019 

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

 
Referat fra styremøte i Osloregionen, 3. desember 2019 

   
TILSTEDE: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (leder) 
Fylkesråd for finans Halvard Ingebrigtsen, Viken fylkeskommune (nestleder) 
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune  
Ordfører Harald Tyrdal, Hadelandsregionen 
Ordfører Kari Anne Sand, Kongsbergregionen  
Ordfører Tine Normann, Regionrådet for Midt-Buskerud 
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Hans Kristian Solberg, Follorådet 
Ordfører Saxe Frøshaug, Regionrådet for Indre Østfold  
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen  
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd 
Ordfører Syver Leivestad, Ringeriksregionen (vara for Orebråthen) 
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Drammensregionen (vara for Berg) 
 
FORFALL: 
Ordfører Elin Gran Weggesrud, Vestfoldkommuner 
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen 
Ordfører Lene Conradi, Asker/Bærum  
Ordfører Kirsten Orebråthen, Ringeriksregionen 
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen 
Ordfører Anders Østensen, Gardermoregionen 
Ordfører Ragnhild Bergheim, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Anne-Kari Holm, Haldenregionen  
 
 
Dessuten møtte: Bjarne Haslund (Oslo kommune), Hans Petter Gravdahl, (Oslo kommune), Kari 
Marie Swensen (Follorådet), Anne Sandum (Viken fylkeskommune), Kristian Thowsen (Viken 
fylkeskommune), Inger Kammerud (Ringerike kommune)  
 
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Andrea Nylund, Marianne Welle, Margrethe 
Gjessing 
 
 
Neste møte: Tirsdag 28. januar 2020 kl. 14.15 i Oslo rådhus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sakskart, styremøte 3. desember 2019           

 
 
Sak 44/19  Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post 26. november 2019 
 

Vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
Sak 45/19 Godkjenning av referat fra styremøte 17. september 2019 
 

Vedtak: 
Referat fra styremøte 17. september 2019 godkjennes 

 
Sak 46/19 Kort om samarbeidsalliansen Osloregionen: bakgrunn – status – utvikling fremover 
  Orientering i møtet ved direktør Øyvind Såtvedt. Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
  Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
Sak 47/19 Konstituering av styret – valg av leder og nestleder 

I følge Osloregionens vedtekter, § 3 -2, skal styret velge styreleder og nestleder for en periode 
på to år. Dersom Osloregionen omdannes til interkommunalt politisk råd, jfr. vedtak i sak 39/19 i 
styremøtet den 17. desember, må det foretas nye valg i henhold til samarbeidsavtale for 
Osloregionen interkommunalt politisk råd.  

 
  Vedtak: 
  1. Som leder av styret i Osloregionen velges: Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune 

2. Som nestleder i styret for Osloregionen velges: Fylkesråd for Finans Halvard Ingebrigtsen, 
Viken Fylkeskommune 

 
Sak 48/19  Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 
  Styrets medlemmer gir hver en kort rapport fra eget fylke eller region.  
 
  Oslo: 

 Byrådet er gjenvalgt, antallet medlemmer er utvidet fra 8 til 9. Det forhandles med Rødt om 
en samarbeidsplattform.  

 Det er enighet om budsjett for 2020. 

 Oslo har mål om å være fossilfri innen 2030. Det er viktig med regionalt samarbeid, bl.a. 
om kollektivtrafikk. 70 prosent av alle nye biler i forrige måned var elbiler. Vi ser at 
luftkvaliteten blir bedre og færre er plaget av astma.  

 Miljøhovedstadsåret nærmer seg slutten. Takk for det regionale samarbeidet om miljøtiltak 
og arrangementer i året som gikk.  

 Oslo har vedtatt løsning for ny reservevannløsning fra Holsfjorden.  
 Byvekstavtale er viktig for Oslo og er nå vedtatt av bystyret. 

 For Oslo er det viktig med regionalt samarbeid fremover.  
 
  Follo: 

 Follorådet går fra 7 til seks medlemmer som følge av sammenslåingen av Oppegård og Ski 



til Nordre Follo kommune.  
 Arbeider med næringsutvikling, og ønsker å få mer ut av samarbeidsavtalen som 

regionrådet har med NMBU.  
 Samferdsel er også viktig for Follo, bl.a. Oslopakke 3, byvekstavtale og ring 4 rundt Oslo.  

 
Kongsbergregionen: 
 Regionen har et godt tjenestesamarbeid innen IKT og velferdsteknologi.  

 Samferdsel er viktig. Trenger Oslos hjelp til å få til nødvendige forbedringer.  

 Kari Anne Sand var en av klimaordførerne. Opplever at Oslo har fått mye ut av 
miljøhovedstadsåret.  

 
Gjøvikregionen: 
 Er opptatt av å tiltrekke og beholde statlige arbeidsplasser i regionen og det er tilknyttet en 

egen medarbeider i regionrådet for å arbeide med dette.  
 Gjøvikregionen har mye og høy kompetanse. 90 % av det som produseres eksporteres.  

 Er opptatt av Gjøvikbanen, Riksvei 4 hele veien fra Mjøsbrua, og ny bru over Mjøsa.  
 

Midt-Buskerud: 
 Jobber mye med organiseringen av det regionale samarbeidet. Vurderer 

samarbeidspartnere. Det blir en beslutning på nyåret.  
 Det er mange tilreisende til regionen i helgene. Setter fokus på Norefjellsregionen fra mot 

2030.  
 Splitkon massivtrefabrikk på Modum er en sentral bedrift for regionen når det gjelder 

utnyttelse av trevirke som naturressurs.  
 

Ringeriksregionen: 
 Alle ordførerne i regionen er nye etter valget.  

 I Hole er det laget en bred samarbeidsavtale i kommunestyret 

 Viktige saker er bl.a. reguleringsplan for Ringeriksbanen og Ring 4 rundt Oslo. 
 

Innlandet: 
 Ny fylkeskommune, men de to gamle fylkeskommunene har samarbeidet lenge. Det blir et 

stort fylke. Ap og Sp samarbeider.  
 Det er store investeringer på vei og bane. Mjøsbyprosjektet er også viktig. Det blir ny 

sykehusstruktur, nytt sykehus og Høgskolen i Innlandet er også i omdanning.  
 Ser fram til samarbeid i Osloregionen om klima, kultur og næring, bl.a. 

 
Kongsvingerregionen: 
 Utfordringer mht. demografi på tross av at regionen er tett på Oslo. Det er synkende 

barneandel.  
 Det er positive holdninger i regionen til regionalt samarbeid.  

 Ønsker å posisjonere seg som «Norges grønne hjerte». Næringsforeningen 7 sterke er 
viktig.  

 Satser på utdanning etter initiativ fra Fylkesmannen.  

 Vekst i antall arbeidsplasser. 

 E-16 må fullføres. Nye Veier har nå overtatt prosjektet.  

 Føler seg tett på Oslo.  
 

Drammensregionen: 
 Senterpartiet har fått ordføreren i Øvre Eiker, Ap i Drammen, mens Høyre fortsetter i Lier. 

(Har signert reguleringsplanen for Holsfjorden i dag) 



 Enighet om å fortsette samarbeidet i Buskerudbyen, men Buskerudbypakke 2 er skrinlagt. 
Jobber med forslag til byvekstavtale.  

 Jobber med nytt sykehus på Brakerøya i Drammen.  

 Store investeringer på jernbane i Drammen. Vil gi økt frekvens mot Vestfoldbanen fra 
2024. E-18 og E-134 er viktig, inkl. Oslofjordforbindelsen. Det blir nytt tunnelløp, men 
veien på vestsiden er ikke utbedret. Dette er en viktig sak.  

 Er opptatt av mat og landbruk og vil gjerne samarbeide i Osloregionen om det.  
 

Mosseregionen: 
 Travelt opptatt med å bygge ny kommune.  

 Samarbeidet i Mosseregionen er bra. Organiseringen av samarbeidet skal vurderes.  

 Moss er 300 år neste år.  
 Riksvei 19 er et viktig prosjekt. Skal velge korridor og trasé. Har ikke klart å samkjøre 

utbygging av jernbane og vei, det er synd. 
 

Nedre Glomma: 
 Stort sett rød-grønne konstellasjoner i regionen.  
 Halden er på vei inn i regionsamarbeidet.  

 Bypakken implementeres med bl.a. bomring fra 15. november. Biltrafikken redusert med 
15 %. Har hatt prøveprosjekt med gratis buss som også har bidratt. Ser at antallet kunder i 
sentrum er stabilt. Spent på veien videre. Ønsker å vende befolkningen til å bruke 
kollektivt. Venter på signaler om hva som skjer videre med byvekstavtalen.  

 Når det gjelder jernbane, har prinsippet med IC hvert å binde byene sammen – jernbane 
gjennom byene. Flertallet i Sarpsborg kommune ønsker nå å ta opp igjen trasévalg til 
diskusjon. Det er krevende med uenighet mellom byene.  

 
Hadelandsregionen: 
 To av tre kommuner blir del av Viken. Spennende hvordan det regionale samarbeidet skal 

tas videre.  
 Hadeland er opptatt av riksvei 4 og Gjøvikbanen. Ønsker vedtak om veiutbyggingen på 

Stortinget før jul, håper på byggestart til våren. Mht Gjøvikbanen er det mer uklart. Særlig 
strekningen inn mot Oslo er viktig.  Ring 4 er også et spennende prosjekt.  

 Har jobbet med næringsstrategi. Denne ses i sammenheng med arbeidet på Ringerike.  

 Utreder reservevannkilde til Gran og Lunner. Stort prosjekt, som gir økte gebyrer.  
 

Indre Østfold: 
 Blir tre kommuner igjen i regionrådet etter etableringen av Indre Østfold kommune. 

Diskuterer fremtidig regionrådsorganisering. Har søkt om opptak i Follorådet. Samarbeider 
også med Romerike.  

 Enstemmig vedtak om budsjett i Indre Østfold kommune. Opptatt av å unngå 
sentralisering.  

 Areal- og transportplanen i Viken blir svært viktig.  

 Bredbåndsutbygging er også viktig.  
 Mange pendler til Oslo, Follobanen og påkopling til Østre linje er viktig.  

 11 av 13 kommuner er blitt med på samarbeidet om Ring 4. Dette er også et viktig 
prosjekt.  

 
Viken: 

 På en måte fire fylkeskommuner nå; tre gamle og én ny. Mye arbeid som pågår.  
 Det er rødgrønt flertall i fylkestinget. Parlamentarisk modell, men med en mer kollektiv 

beslutningsform enn byrådet i Oslo. Politisk plattform med store ambisjoner – 50-punkts 



liste med initiativ. Budsjett for 2020 er i stor grad en videreføring av de gamle 
fylkeskommunene, noe som betyr ulikheter i tjenestetilbud innenfor Viken. Økende elevtall. 
1,2 mill. innbyggere.  

 Kollektivtrafikk og samferdsel generelt blir viktig. Felles systemer er viktig. Også 
Oslopakke 3.  

 Ønsker samarbeid med alle rundt bordet.  
 
  Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
Sak 49/19 Budsjett og handlingsprogram 2020 – videre prosess, integrasjon av Osloregionens 

profileringsarbeid i den ordinære virksomheten 
 
 Vedtak: 

1. Handlingsprogram og budsjett for 2020 behandles på styremøtet i januar 2020.  
2. Med forbehold om tilslutning på årsmøtet i Oslo Brand Partner Arena den 6. desember 

2020, integreres Osloregionens profileringsarbeid i Osloregionens ordinære virksomhet fra 
og med 2020, herunder i budsjett og handlingsprogram for 2020. Ordningen med eget 
frivillig bidrag til Oslo Brand Partners/Osloregionens internasjonale profileringsarbeid 
avvikles fra og med 2020.  

3. Det legges fram en egen sak for styret i Osloregionen om organisering og oppfølging av det 
internasjonale profileringsarbeidet i Osloregionen 

 
Sak 50/19 Innspill til Nasjonal transportplan fra Osloregionen – prosess 

 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 
Sak 51/19 Møteplan 2020  
  

Vedtak: 
Sekretariatet legger frem nytt forslag til møteplan på neste styremøte. Neste styremøte blir 28. 
januar. 

 
Sak 52/19 Korte orienteringer fra sekretariatet  

 Det ble avholdt innovasjonscamp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap ved 19 
videregående skoler i løpet av høsten, finale i Oslo rådhus 14. november. Det blir mer info 
om dette på neste styremøte.  

 Det ble i oktober gjennomført studietur for faggruppen for Areal, transport og klima til 
Zurich, Lyon og Torino.  

 Ny medarbeider: Margrethe Gjessing begynte 1. november. Hun kommer fra NHO Viken 
Oslo og skal arbeide med kommunikasjon og interessepolitikk 

 Nye lokaler for sekretariatet: Ikke nok plass på Galleri Oslo, der sekretariatet var tidligere. 
Har flyttet til MESH like ved rådhuset. Fortsatt samlokalisert med Osloregionens 
Europakontor.  

 
 
Sak 53/19 Eventuelt 
   

Styret ber om at det arrangeres studietur for styret i 2020. Sekretariatet kommer tilbake med 
alternative forslag til opplegg og reisemål.  



 


