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Sakskart, styremøte 11. februar 2022           

 
 
Ved begynnelsen innledet Thomas Breen fra norsk vann utfordringene når det gjelder vann- og 
avløpssystemer, med fokus på utslipp av avløpsvann til Oslofjorden og tilgrensende vassdrag. Breens 
presentasjon er vedlagt referatet.  
 
 
Sak 1/22 Godkjenning av innkalling  
 

Vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
Sak 2/22 Godkjenning av referat fra styremøte 3. desember 2021 
 
  Vedtak: 
  Referat fra styremøtet 3. desember godkjennes 
 
Sak 3/22 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen  
 
  Asker og Bærum: 

VEAS er nå organisert i AS. Opptatt av Vikenoppløsning og spent på konsekvenser av det. Det 
jobbes med etablering av privat realfags-ungdomsskole, men usikker på om den vil bli godkjent.  

 
Drammensregionen: 
Drammensregionen nå formelt etablert som interkommunalt politisk råd.   

 
Ringeriksregionen: 
Lederen av samferdselskomiteen ville trappe ned IC for å prioritere rassikring og Rogfast. 
Bekymret for utspillet. Samferdselsministeren har heldigvis delvis tilbakevist. Foreslår at 
Osloregionen følger opp saken overfor samferdselsministeren og transportkomiteen. 

 
Hadelandsregionen: 
Regionoppløsning: Hadeland er i en spesiell situasjon. Kan se ut som at Hadeland blir splittet 
på tre fylker. Diskuterer mye hvordan man kan tilpasse seg det. Håper det blir adgang til å 
justere fylkesgrenser. Ber regjeringen se helhetlig på dette.  

 
Kongsbergregionen:  
Hadde hyggelig møte med Osloregionen på tirsdag 8.2. E-134 er en viktig vei. Opptatt av å 
presse på å få en vintersikker vei til/fra Vestlandet. Behov for bedre togforbindelse til Kongsberg 
- to tog i timen. Ville være fint om Osloregionen støttet opp om disse sakene.  

 
Gjøvikregionen: 
Mulig oppløsning av Innlandet fk og sykehus opptar oss. Riksvei 4 er også viktig. Ønsker flere 
avganger på Gjøvikbanen. Ønsker bedre togtilbud slik at flere kan reise med tog. 

 
Kongsvingerregionen.  
Opptatt av å få mer gods på bane. Samarbeider bl.a. med Nordland fylkeskommune om dette. 
Er også opptatt av fylkesoppløsning - vurdering av tilhørighet. 

 



 
Gardermoregionen:  
Aktuelle temaer nå er høgskoletilbud, renovasjo,n brann og redning, Ønsker satsing på tog, 
hovedbanen. Også opptatt av E-16 trase. Norges største sjømatterminal åpner på Gardermoen.  

 
Nedre Romerike: 
Pandemien og etterarbeidet er viktig. Opplever sterk vekst - utfordringer på samferdsel. Opptatt 
av kollektivstreng Oslo - Kjeller. God dialog med Kongsvingerregionen om Kongsvingerbanen. 
Opptatt av stadig økende vann- og avløpsavgifter. Skaper mye protester, som er forståelig. 

 
Folloregionen:  
Ny strategi for Folloregionen er vedtatt – sterkere utad. Søker etter ny regionrådssekretær. 
Kystverkets arbeid med ny farled i Oslofjorden på vestsiden av Håøya vil bl.a. innebære 
sprengning. Berører økosystemet, ren Oslofjord. Det er interessekonflikt med regulerende 
kommuner. Saken bør løftes i Osloregionen..  

 
Indre Østfold: 
Jobber godt og tett sammen i regionrådet. Styrket som region. Kaster av seg: Har fått på plass 
fagskoletilbud. Også fått på plass sykepleierutdanning med 30 plasser. Venter på åpning av 
Follotunnelen 12. desember. Vil utnytte det potensialet som det gir og ønsker to tog i timen til 
Mysen. Glad for at bygging av videregående skoler fortsetter på tross av Vikenoppløsning.  
Trenger en avtale mellom de nye fylkene om fortsatt samarbeid om videregående opplæring.. 
Avløp: Fikk først avslag på bygging plastgjenvinningsanlegg, men det er omgjort. Glad for det.  

 
Mosseregionen: 
Mosseregionen består av Våler, Råde, Vestby og Moss - vil havne i to fylker, men regner med 
at det skal gå bra. Samferdsel: jernbaneutbygging, mye mer krevende grunnforhold enn man 
trodde. Uro i kommunen pga dette. Oslofjorden er satt på kartet, veldig bra. Bekymring – at man 
blir opptatt av å gjøre politisk korrekte valg, som ikke nødvendigvis er optimalt. Trykk på 
nyetableringer, - våkner opp etter korona. Flere bedrifter vurder å flytte hovedkontor fra Oslo til 
Moss. Bekymring at næringsareal et problem. 
 
Søndre Viken:  
Dekommisjonering av reaktorer i Halden. Halden: Innovasjon, innovasjonshus for grundere, 
karbonfangst i Borg Havn og i Hvaler kommune. Kraftpriser er en viktig problemstilling. Oslo og 
regionen får mange flykninger som tidligere er bosatt i andre deler av landet, noe som har store 
økonomiske konsekvenser. Dette bør tas opp i forbindelse med inntektssystemet til 
kommunene.  

 
Vestfoldkommuner: 
Mye diskusjon om fylkesgrenser. Alt tyder på at det blir fylkesoppløsning. Asko sitt prosjekt om 
sjødroner- selvgående elektriske ferjer + elektriske lastebiler. Viktig prosjekt.  

 
Oslo: 
Opptatt av gjenoppbygging og gjenåpning. Høy arbeidsledighet. Lønnstøtteordningen har 
imidlertid virket. Oslopakke 3 – forhandlinger - håper å lande disse før sommeren. Nye trikker i 
Oslo. Kommer i alt 87 nye trikker, noe som vil doble kapasiteten.  

 
  Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 



Sak 4/22 Ordførererklæring for klima og miljø 2022 
  
 Vedtak: 

1. Utkast til Ordførererklæring «2.0» for klima og miljø, med de endringer som fremkom i 
møtet, legges til grunn for behandling i medlemskommunene i forkant av signering på 
Representantskapsmøtet i juni.  

2. Styret ber sekretariatet følge opp overfor ordførere og administrativ ledelse hos 
Osloregionens medlemmer for tilslutning til revidert ordførererklæring. Sekretariatet 
utarbeider et grunnlag til saksfremlegg som kan benyttes i kommunenes videre 
saksbehandling. 

 
Sak 5/22 BEST-konferansen 2022, møte i representantskap og signering av ordførererklæring 

 
Vedtak: 

1. Styret slutter seg til skisse til opplegg og tema for BEST-konferansen 2022 
2. BEST-konferansen, møte i representantskapet og signering av ordførererklæring 

gjennomføres 2. juni 2022.   
 

 
Sak 6/22 Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg  

 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 
Sak 7/22 Osloregionens innspill til EU-kommisjonens mobilitetspakke 
 
 Vedtak:  

Interessepolitisk utvalg utformer endelig høringsinnspill fra Osloregionen. 
 
 
Sak 8/22 Uttalelse om Oslofjordrådet og til statsbudsjettet om Oslofjorden  

 
Vedtak: 

  Det sendes brev til Klima- og miljøministeren med støtte til brev fra «Ordførere for Oslofjorden».  
 
 
Sak 9/22 Brev til Helse og omsorgsdepartementet angående fastlegekrisen.   
 
  Vedtak: 

Sekretariatet utformer endelig brev til Helse- og omsorgsdepartementet.  
 
Sak 10/22 Brev til Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet om den økonomiske 

situasjonen for næringslivet som følge av pandemi og høye strømpriser 
  
 Vedtak: 
 Interessepolitisk utvalg uformer endelig brev til Nærings- og fiskeridepartementet og 

Finansdepartementet  
 
Sak 11/22 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet  

Sekretariatets presentasjon er vedlagt referatet.  



 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 
 

Sak 12/22 Korte orienteringer fra sekretariatet  

 Webinar for faggrupper om Grønt Landtransportprogram 10. februar 

 Klimaskole-arrangement 17. februar om klimakrav i arealplaner 

 Osloregionen planlegger søknad om Klimasats-midler til prosjekt om interkommunalt 
samarbeid om utbygging av energistasjoner for tungtransport 

 Osloregionen er samarbeidspartner på søknad fra SINTEF til Forskningsrådets utlysning 
Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv - prosjekt «Digital 
Oslofjord» 

 Seminar om talentrekruttering 
 
Sak 13/22  Eventuelt 
   
 
  

 


