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Forord

Kartleggingen av sterke innovasjonsmiljøer 
på Østlandet som ble gjennomført i 2017,  
ble fulgt opp og var hovedtema på Oslo- 
regionens BEST-konferanse i februar 2018. 
Osloregionen har forsterket samarbeid med 
næringsklynger i regionen og Leverandør-
utviklingsprogrammet i hovedstadsregionen 
(LUHO), som arbeider for å styrke  
innovasjon gjennom offentlige anskaffelser. 

Fra og med 2018 har det internasjonale 
profileringsarbeidet vært organisert gjennom 
en egen beslutningsstruktur, Oslo Brand 
Partner Arena. I 2018 var det foruten Oslo, 
27 kommuner tre fylkeskommuner som bidro 
økonomisk til denne delen av Osloregionens 
arbeid. Internasjonale studier dokumente-
rer at Osloregionen gradvis blir mer kjent 
internasjonalt. Samarbeidsalliansens arbeid 
bidrar til dette. 

Areal, transport og klima har vært et annet 
viktig arbeidsområde i 2018. Samarbeids- 
alliansen har satt i gang et eget prosjekt  
som skal kartlegge status og utfordringer når 
det gjelder gods- og logistikk i Osloregionen. 
Prosjektet er blitt positivt mottatt hos en rekke 
private og offentlige aktører, som også bidrar 
aktivt inn i arbeidet.  Dette vil være et under-
lag for alliansens innspill i forbindelse med 
rulleringen av Nasjonal transportplan (NTP). 

Osloregionen vil i 2019 delta aktivt i gjennom- 
føringen av Miljøhovedstadsåret – Oslo  
European Green Capital. I 2018 har det  
vært gjennomført flere workshops for å  
planlegge aktiviteter. I tillegg er det gjennom-
ført en overordnet kartlegging av klima- og  
energiplaner i Osloregionen. 

Osloregionen har stått sammen om uttalelser 
om viktige interessepolitiske spørsmål, som 
bedre grensekryssende jernbaneforbindelser 
og jernbanedirektoratets handlingsplan  
for oppfølging av NTP, og har også deltatt  
på møter med Storting og regjering for å 
fremme alliansens syn. 

Samarbeidsalliansen Osloregionen er opp-
tatt av samarbeid med andre organisasjoner 
og aktører. I 2018 er det blitt etablert nye 
samarbeidsrelasjoner, noe som bidrar til å 
styrke gjennomføringen innen Osloregionens 
prioriterte samarbeidsområder. 

Vi ser frem mot et tett samarbeid i regionen 
om viktige felles utfordringer og muligheter 
også i 2019!

Osloregionen er en samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner 
som ønsker å styrke regionen som en konkurransedyktig og bærekraftig 
region i Europa. 2018 var preget av styrket innsats på innovasjon og  
næringsutvikling, gods- og logistikk, miljø og internasjonalt profilerings-
arbeid. Det har også vært bred oppslutning i Osloregionen om å forberede 
deltakelse i Miljøhovedstadsåret.  

04

1 Eker Design, Fredrikstad 

2 IFE

3 Kongsberg Vitensenter – Devoteket

4 Tronrud Engineering, Eggemoen

 Foto: YstadSvorte/Osloregionen
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Oslo, mars 2019

Raymond Johansen
Leder av Osloregionens styre 
Byrådsleder i Oslo kommune 
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Profilering, verdiskaping  
og kompetanse

Oppfølging av vedtatt strategi for  
internasjonal profilering av Osloregionen
Osloregionen skårer høyt på en rekke 
internasjonale rangeringer som måler blant 
annet levestandard, helse, utdanningsnivå, 
kriminalitet, miljø og kollektivtransport.  
Flere undersøkelser viser imidlertid at Oslo- 
regionens fortrinn er lite kjent. Dette svekker 
blant annet mulighetene til å tiltrekke seg 
spisskompetanse innenfor viktige områder, 
bedriftsetableringer, investeringer og  
besøkende.  

Dette var bakgrunnen for at Osloregionens 
styre i 2012 igangsatte arbeidet med en 
strategi for internasjonal profilering, som ble 
vedtatt i 2015. Strategien innebar etablering 
av Oslo Brand Alliance, som er et samarbeid 
mellom Osloregionen, Oslo Business Region 
og VisitOSLO. Oslo Brand Alliance (OBA) 
skulle sørge for den operative oppfølgingen 
av internasjonal profileringsstrategi for Oslo-
regionen. Mot slutten av 2017, ble det klart  
at denne modellen ikke kunne videreføres  
av juridiske hensyn. 

Osloregionens styre vedtok i desember 2017 
at det opprettes et nytt permanent organ som 
del av Osloregionens organisering kalt Oslo 
Brand Partner Arena (OBPA). OBPA skal 
behandle budsjett og årsplan for Oslo  
Brand Alliance.Osloregionens sekretariat  
fikk i ansvar å følge opp gjennomføringen  
av arbeidet på vegne av OBPA. 

Pr. 1. januar 2018 var det 27 kommuner 
(inklusiv Oslo) og tre fylkeskommuner som 
bidro økonomisk til profileringsarbeidet som 
Oslo Brand Partners. Bidraget fra kommunene 
og fylkeskommunene utgjorde 2 kroner pr 
innbygger. Oslo regnes som både kommune 
og fylkeskommuner og betalte 4 kroner  
pr innbygger.  

Til sammen utgjorde bidraget fra disse til 
profileringsarbeid ca. 6,1 millioner kroner  
i 2018.

I 2018 var det, som året før, et fokus på 
å bygge erfaring ved gjennomføring av 
strategiske markedsføringsprosjekter, særlig 
knyttet til arrangementer. I markedsførings-
aktivitetene av merkevaren Oslo knyttet til 
disse arrangementene, var det særlig stor 
vekt på innovativ bruk av sosiale medier, 
for å nå ut til flest mulig innenfor de aktuel-
le internasjonale målgruppene. Strategiske 
markedsføringsprosjekter er on-brand 
eventer og prosjekter OBPA bidrar til for å 
løfte oppmerksomheten om Osloregionen 
internasjonalt, utover det eventet/prosjektet 
gir av seg selv.

OBPA utnytter med andre ord anledningen  
til å ytterligere forsterke merkevarebyggingen  
av Osloregionen, når den internasjonale 
«lyskasteren» likevel er på oss. Profilerings-
arbeidet skal ikke overta markedsførings- 
ansvaret for disse prosjektene. Innsatsen  
fra OBPA kommer i tillegg. Ressursene  
benyttes til utvikling av markedsføring  
(digitale virkemidler, sosiale medier, PR)  
og til å sikre læring. Disse elementene 
bygges inn i verktøykassen for gjenbruk  
i kommende prosjekter i regionen.

En viktig del av arbeidet i 2018 har vært 
videreutvikling og oppdatering av den digitale 
verktøykassen www.oslobrandbox.no som 
ble lansert i september 2016. Verktøykassen 
inneholder elementer som er fritt tilgjengelig 
for alle som ønsker å markedsføre Oslo og 
Osloregionen internasjonalt. 

Innsatsområder og  
aktiviteter i 201808

I tillegg til nøkkelfakta, bilder og film, inne- 
holder den også tips til bruk av sosiale medier,  
måling og en test som man kan gjennomføre 
for å finne ut om markedsføringen er i sam-
svar med verdiene i profileringsstrategien. 
I august 2018 ble branboxen relansert med 
oppdatert layout og nytt bilde- og film- 
materiale. 

Osloregionen har særlig hatt et fokus på å 
forankre profileringsstrategien hos sine med-
lemmer og å skape møteplasser for alle som 
vil on-brand. I tidsrommet august til novem-
ber ble workshopserien #hvorforoslo arran-
gert. Formålet var å samle lokale aktører for 
å diskutere hvordan regionen kan profileres 
internasjonalt. Gjennom 8 workshops i 8 
ulike byer i regionen deltok totalt mer enn 200 
personer. Dette resulterte i mange gode inn-
spill til strategiske markedsføringsprosjekter, 
samt dialog rundt hvordan Osloregionen skal  
jobbe videre med forankringen av profilerings-
strategien overfor ulike målgrupper.

Som en del av profileringsarbeidet, har  
Osloregionen gjennomført en rekke strate- 
giske markedsføringsprosjekter med spesielt 
fokus på å løfte kultur og næringsliv. Et 
eksempel er filmprosjektet #shareoslo som 
viser portretter av Oslopersonligheter og 
deres personlige historie. Et annet eksempel 
er filmen «The Proud Experience» som ble 
laget av Visit Oslo med støtte fra Innovasjon 
Norge og Osloregionen. Filmen fikk betydelig 
internasjonal oppmerksomhet i sosiale  
medier og er med på å sette Osloregionen 
på kartet som et åpent, inkluderende og 
tolerant samfunn. 

Det vises for øvrig til årsmeldingen for OBPA 
for en mer detaljert oversikt over arbeidet 
med profileringen av Osloregionen i 2018. 

Regionale profileringstiltak i samarbeid 
med næringsklynger og -nettverk
Osloregionens støtte til profileringstiltak 
rettes mot tidsavgrensede profileringstiltak 
og profileringsprosjekter i regi av nærings-
klynger og -nettverk i Osloregionen. 

I 2018 ble det bevilget støtte til enkelte 
profileringstiltak i samarbeid med klynger 
og nettverk i regionen. Dette kom i tillegg til 
aktiviteten gjennom OBPA. 

Osloregionen var med å markere oppstart av 
NCE Energy Technology i samarbeid med 
Subsea Valley. Osloregionen bidro også til 
gjennomføring av en pressetur for  
internasjonale journalister til bedrifter og 
miljøer innenfor energisektoren i Osloregionen 
i tilknytning til Subsea Valley Conference 
2018. Presseturen førte til flere oppslag i 
internasjonale medier. 

Besøksordningen Green Visits fikk, som året 
før, økonomisk støtte fra Osloregionen.  
Prosjektet ledes av Oslo Renewable Energy 
and Enviroment Cluster (OREEC) og handler 
om å utvikle en felles besøksordning for å 
øke synligheten av Osloregionen knyttet til 
innovative løsninger innen fornybar energi, 
miljø- og klimateknologi. Prosjektet støttes 
også av Regionalt Innovasjonsprogram i 
Oslo og Akershus. Hovedmålet med  
prosjektet er å øke verdiskaping gjennom 
internasjonale samarbeidsrelasjoner og  
eksportmuligheter for den grønne næringen  
i Osloregionen.

Osloregionen deltok i utarbeidelsen av en 
film om solenergi i samarbeid med Arena- 
prosjektet Solenergiklyngen, som har til- 
knytning til OREEC-miljøet i Kunnskaps- 
byen Lillestrøm. 

1  Tronrud Engineering,  
    Eggemoen

2  Fiskelab, 
 Fredrikstad Seafoods
 
 Foto: YstadSvorte
 Osloregionen

1 2

http://www.oslobrandbox.no
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Innsatsområder og aktiviteter i 2018 Innsatsområder og aktiviteter i 2018 

Girl Tech-fest,  
Oslo Innovation Week

Foto: OBR/gorm K. Gaare 
EUP-Berlin

Filmen inngår i en internasjonal kampanje for 
å tiltrekke investorer og samarbeidspartnere 
for å utvikle bedrifter og prosjekter i regi av 
klyngen.

Osloregionen bidro også til profilering av 
regionen i samarbeid med eiendoms- og  
byutviklingsnettverket OMA på MIPIM- 
messen i Cannes (se under). 

MIPIM 
MIPIM er en av verdens største eiendoms- 
og byutviklingsmesser og en stor møteplass i 
profileringssammenheng. MIPIM arrangeres 
hvert år i mars i Cannes i Sør-Frankrike. 
Eiendomsklyngen i Osloregionen, organisert 
gjennom foreningen Oslo Metropolitan Area 
(OMA), er representert med en stand på 
messen. OMAs hovedmål med deltakelsen 
er å markedsføre Osloregionen som den 
mest attraktive byregionen i Skandinavia for 
utenlandske etableringer og investeringer.

Sammen med Oslo kommune har Oslo- 
regionen siden 2012 gitt årlig økonomisk 
støtte til MIPIM som en del av innsatsen for 
å synliggjøre Osloregionen internasjonalt. 
Osloregionens sekretariat fasiliteter også 
deltakelse fra samarbeidsalliansens medlems- 
organisasjoner under MIPIM. Vanligvis er 
det relativt kostbart å delta på messen, men 
i 2018 sørget OMA for at alle ordførere kom 
inn gratis. Foruten en delegasjon fra Oslo  
kommune, var ordførerne i Oppegård,  
Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Enebakk og  
Vestby, samt sekretariatene for Follorådet  
og Osloregionen, representert på messen. 

I 2018 var Osloregionen med å arrangere  
to arrangementer sammen med Oslo  
Metropolitan Area: «European Green  
Capital» og «reinventing the Cities». Begge  
arrangementene fant sted på standen til 
OMA.For ordførerne som deltok, var  
deltakelsen nyttig i form av kontakt med 
ledelsen i flere av de sentrale utbyggings- 
selskapene i Osloregionen. I tillegg er  
messen en anledning til å få inspirasjon  
og kunnskap om trender og utvikling inter- 
nasjonalt. Flere av ordførerne ble intervjuet 
av ulike medier, bl.a. Financial Times. 

Øyvind Såtvedt deltok også på vegne av 
Osloregionen i paneldiskusjoner på standen 
til London (om Brexit) og Manchester (om 
regionale virkninger av flyplassutbygging). 

OTC
Offshore Technology Conference (OTC) 
arrangeres hvert år i Houston i månedsskiftet 
april/mai og er verdens største messe for 
olje- og gassindustrien med mer enn 2300 
utstillere og deltakere fra over 100 land. 
Hvert år deltar en delegasjon fra Norge på 
messen. I 2018 deltok Osloregionen på  
messen for andre gang som del av en  
delegasjon fra næringsklyngen Subsea  
Valley. Med på turen var også ordførere  
og næringssjefer fra Asker, Bærum og  
Drammen. 

I tillegg til deltagelse på messen, deltok 
delegasjonen fra Osloregionen bl.a. på 
studiebesøk ved Statoils kontor i Houston og 
inkubatoren Station Houston, samt seminar 
om utviklingen i det globale energimarkedet 
ved Rice University. Flere av bedriftene som 
reiste med den norske delagasjonen var 
oppstartsbedrifter og SMEer som tilbyr  
innovative løsninger for energinæringen.  

Innovative offentlige anskaffelser 
I 2018 inngikk Osloregionen en samarbeids-
avtale med Nasjonalt program for leverandør- 
utvikling Hovedstadsregionen (LUHO).  
Avtalen er gjeldende for tre år og har som 
formål å skape bedre offentlige tjenester  
og styrke konkurransekraften i regionen  
gjennom innovative offentlige anskaffelser 
som et strategisk og operativt virkemiddel.  
I avalen løftes følgende strategiske  
samarbeidsområder frem: Grønn nærings- 
utvikling; Fellesanskaffelser; Fra pilotprosjekter 
til skalering (samarbeid med SMBer og  
klynger); Kompetansebygging; og Internasjonal 
profilering.

LUHO hadde en sentral rolle på BEST 
konferansen som ble arrangert i februar hvor 
temaene som ble belyst var konkurransekraft 
og hvordan Osloregionen kan styrke sin 
posisjon internasjonalt. 

Videre var Osloregionen medarrangør 
sammen med LUHO, OREEC, SoCentral 
og Oslo Kommune av en «omvendt dialog-
konferanse» som ble arrangert i november. 
Formålet med konferansen var å skape en 
annerledes møteplass der offentlige inn-
kjøpere fikk mulighet til å møte fremtidens 
grønne løsninger, få ideer til hvordan man 
kan benytte de presenterte løsningene, og 
hva som er viktig når man skal tenke nytt.  
Fagområdene konferansen omhandlet var 
bygg; materialvalg og rehabilitering; mats-
vinn og – avfall; solenergi; gevinster miljø- 
effektivisering (kompetansepåfyll) og  
transport- og mobilitet.

Smart spesialisering på Østlandet 
Osloregionen, Østlandssamarbeidet og  
Osloregionens Europakontor satt i 2016  
i gang et samarbeid om et forprosjekt for  
å se sterke nærings- og innovasjonsmiljøer 
samt virkemiddelapparat på Østlandet i 
sammenheng. 

I 2017 ble rapporten «Innovasjonsmiljøer og 
-politikk på Østlandet: fortrinn, utfordringer og 
noen muligheter for smart spesialisering», 
som er laget av NIBR og Oxford Research, 
ferdigstilt. Basert på rapporten utarbeidet 
Osloregionens sekretariat en populærviten-
skapelig kortversjon som sammenfatter 
hovedfunn og anbefalinger. Sekretariatet har 
i 2018 presentert rapporten i ulike fora, bla. 
på BEST konferansen og på møter i regi av 
Innovasjon Norge. 

Konkrete tiltak som har blitt fulgt opp basert 
på anbefalingene i rapporten har resultert i 
tettere samarbeid og inngåelse av  
samarbeidsavtaler med flere nærings- 
klynger- og nettverk i regionen. I 2018 
inngikk Osloregionen samarbeidsavtale med 
næringsklyngen Smart Innovation Norway og 
Regionalt Program for Leverandørutvikling 
(LUHO) med formålet om å styrke nærings-
utvikling og innovasjon i regionen. 



1312

[ Tilbake til innholdsfortegnelsen ]

Innsatsområder og aktiviteter i 2018

Osloregionens areal- og transportstrategi
Delstrategiene i Samordnet areal- og  
transportstrategi for Osloregionen, som  
ble vedtatt i juni 2016, er fulgt opp i 2018 
gjennom ulike satsinger og aktiviteter. 

Det er følgende delstrategier: 
 − En flerkjernet region med bærekraftige  

byer og tettsteder
 − By- og tettstedsutvikling
 − Naturgrunnlag og blå-grønn struktur
 − Godslogistikk
 − Transport

Flerkjernet region med bærekraftige byer  
og tettsteder og by- og tettstedsutvikling
På Oslo Urban Arena, arrangert på  
Folketeateret/Kulturhuset i Oslo den  
18.-19. september var Osloregionen  
ansvarlig for gjennomføring av tre fag- 
sesjoner. Et fulltallig publikum fikk høre  
gode innlegg fra hele regionen med  
påfølgende diskusjon om tema som  
«Høyt og tett – med kvalitet», «Byutvikling  
og miljøvennlig mobilitet – hvorfor så  
vanskelig?», «Smått er godt nok?  
– mikrourbanisme og landlig idyll»

Naturgrunnlag og blå-grønn struktur  
– helhetlig plan for Oslofjorden
Stortinget ba i 2018 regjeringen om å legge 
fram en helhetlig plan for Oslofjorden. Denne 
skal legges frem for behandling i Stortinget 
i 2020. Målet med planen er at fjorden skal 
oppnå god miljøtilstand, at viktige natur-
verdier skal restaureres, at det biologiske 
mangfoldet i fjorden skal ivaretas og at et 
aktivt friluftsliv skal fremmes. 

De aller fleste berørte kommuner og fylkes-
kommuner for planområdet for Oslofjorden er 
medlemmer i Osloregionen. Det samme gjelder 
mange kommuner og fylkeskommuner som 
grenser til de store vassdragene som renner 
ut i Oslofjorden. Derfor er utviklingen av en 
slik plan og den videre forvaltningen av denne 
viktig for Osloregionen. Osloregionen, ved 
interessepolitisk utvalg, ga i desember 2018 
Miljødirektoratet innspill til arbeidet med  
planen. Dette skal følges opp videre i 2019.

Oppstart av gods- og logistikkprosjekt  
i Osloregionen
I 2018 ble det startet opp et prosjekt for 
gods- og logistikk i Osloregionen. Prosjekt-
perioden er 01.03.2018-31.12.2020. 
Prosjektets mål er å utvikle et oppdatert 
kunnskapsgrunnlag på gods- og logistikk-
håndtering i Osloregionen. Kunnskaps-
grunnlaget vil være basis for mer koordinert 
nordisk, nasjonalt og regionalt samarbeid 
for å øke andelen godstransport på sjø og 
jernbane og oppnå mer effektiv og miljø-  
og klimavennlig godstransport på vei.

Som en del av oppstarten av prosjektet  
var gods- og logistikk et av temaene for  
Samarbeidsrådet den 18. april 2018.  
Ordførere fra regionen var invitert til å gi 
synspunkter på gods- og logistikkhåndtering 
fra deres ståsted. Kort om innhold i innleggene. 

Det er etablert en referansegruppe for  
prosjektet som hadde sitt oppstartsmøte 
den 22. august. I referansegruppen sitter 
representanter fra ulike interessenter som 
transportetatene, organisasjoner som  
representerer transportører, kundene,  
miljøorganisasjoner, osv. Referansegruppen 
ga gode innspill til prosjektet. 

Areal, transport og 
klima/miljø  

Holmestrand stasjon

Foto: YstadSvorte/Osloregionen
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Høsten 2018 ble det gjennomført anbuds-
konkurranse for konsulentbistand til prosjektet. 
De første leveransene i prosjektet vil komme 
første halvdel 2019.

Transport - Grensekryssende jernbane
Våren 2018 ble det levert et representantforslag 
(Dokument 8:181 S (2017-2018) om å  
utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for 
nye jernbanestrekninger på norsk side for
strekningene Oslo–Stockholm og Oslo–
Gøteborg. Osloregionen ga uttalelse til 
forslaget og deltok i høring i Stortingets 
transport- og kommunikasjonskomite. 
Kamilla Thue, Kongsvingerregionen og Lars 
Salvesen, Akershus fylkeskommune deltok 
på vegne av Osloregionen. Det ble positivt 
mottatt at Osloregionen deltok i høringen. 

Osloregionen ba i brev, datert 26. april,  
samferdselsministeren gi støtte til den  
svenske regjeringen overfor EU-kommisjonen, 
om å inkludere Oslo-Stockholm korridoren 
i TEN-T-nettverket. Samferdselsministeren 
ga senere den svenske regjeringen støtte 
overfor EU-kommisjonen om dette. 

På slutten av 2018 ble Osloregionen invitert 
til å være norsk partner i et interreg- 
prosjekt, BSR-IBCROSS (Implementing 
better cross-border cooperation in transport). 
Trafikvärket i Sverige vil være lead-partner 
i prosjektet. Jernbanedirektoratet støttet 
forslaget om Osloregionen som partner i 
prosjektet. Dette er en anerkjennelse av 
Osloregionen rolle som en viktig aktør i  
grenseoverskridende samarbeidet om 
jernbaneutbygging. Dersom søknaden går 
gjennom vil prosjektet ha oppstart mai 2019.

Regionalt samarbeid om klima og miljø 
frem mot Miljøhovedstadsåret 2019

Planlegge prosjekter og aktiviteter for 2019 i 
anledning miljøhovedstadsåret i Osloregionen 
Oslo er av EU-kommisjonen kåret til europeisk 
miljøhovedstad i 2019. Oslo kommune 
inviterer regionen til å delta i markeringen av 
miljøhovedstaden. I 2018 ble det startet et 
prosjekt om Miljøhovedstadsåret i Oslo- 
regionen, med mål om å videreutvikle og 
styrke det regionale samarbeidet om klima 
og miljø. Som en del av prosjektet er det 
derfor gjennomført workshops, for  
medlemmer i Osloregionen og for klynger og 
nettverk i regionen. For å styrke samarbeidet 
er det i 2018 også forberedt ordførermøte og 
en ordførererklæring på miljø og klima som 
planlegges som del av BEST-konferansen 
7. februar 2019. Ordførermøtet vil danne 
grunnlag for et videre samarbeid som kan 
bidra til å nå klimamål i regionen.

Overordnet kartlegging av klima- og  
energiplaner i Osloregionen
I Samordnet strategi for areal- og transport 
for Osloregionen, vedtatt i mai 2016, ble det 
inkludert et nytt delmål om klima, der det  
heter at Osloregionen skal oppfylle nasjonale- 
og regionale klimamål. For at Osloregionen 
skal kunne følge opp dette delmålet ble det  
i 2018 gjort en kartlegging av medlemmenes 
klimaarbeid, mål, virkemidler og tiltak.  
Rapporten er tilgjengelig på Osloregionens  
nettsider. Hovedfunn i rapporten er at  
kommuner og fylkeskommuner har ambisiøse  
klimamål, men at det er stor variasjon i  
hvordan man følger opp måloppnåelse  
i klimaarbeidet. Det er også variasjon i  
hvilken grad kommuner og fylkeskommuner  
inkluderer klimaarbeidet som del av samfunns- 
utviklerrollen. Resultatene fra rapporten har 
gitt underlag for Osloregionens ordførermøte 
på miljø og klima som arrangeres 7. februar 
2019.

Delta i samarbeid om forberedelse av  
Urban Future Global Conference 2019
22.-24. mai 2019 arrangeres Urban Future 
Global Conference med Oslo som vertskapsby. 
Dette er en konferanse som ble arrangert 
i Wien i 2018, med om lag 3000 delegater. 
Osloregionen har inngått avtale om å støtte 
konferansen i 2019 og har i 2018 deltatt  
i programutviklingen. 

Nasjonal Transportplan
Gjeldende NTP (2018-2029) ble vedtatt juni 
2017, der satsingen på jernbaneutbygging 
ble spesielt fremhevet. Tidlig i 2018 leverte 
Bane NOR sitt innspill til handlingsprogram 
for planens jernbanedel, der utbygging av 
InterCity ble varslet kraftig forsinket,  
sammenlignet med hva som ble vedtatt i juni 
2017. Dette ble sommeren 2018 bekreftet  
i Jernbanedirektoratets endelige handlings-
program. Osloregionen har i brev til  
Samferdselsministeren og Jernbane- 
direktoratet uttrykk for bekymring for denne 
utviklingen. Bekymringen gjelder både selve 
forsinkelsen i jernbaneutbyggingen, som er 
negativt for utviklingen av transportsystemet 
og de konsekvenser forsinkelsene har for 
byutviklingen i berørte byer. 

Osloregionen har i 2018 deltatt i møter i 
referansegruppen for Nasjonal Transportplan 
for perioden 2022-2033. For å løfte frem 
problemstillinger som Osloregionens  
medlemmer er opptatt av, blir dette et svært 
viktig arbeid å følge opp videre i 2019.

1 Fylkesordfører Even Aleksander  
 Hagen, Oppland fylkeskommune

2 Workshop om miljøhovedstads 
 året i Osloregionen i mai 2018

 Foto: Osloregionen

Holmestrand stasjon

Foto: YstadSvorte/Osloregionen
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 −  

Interessepolitisk 
arbeid

Innsatsområder og aktiviteter i 2018

Osloregionen på møte med Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 28. september 2018. Foto: Osloregionen

Høsten 2016 satte Osloregionens styre  
ned en politisk ad-hoc-gruppe for interesse- 
politikk. I desember 2017 vedtok styret å  
etablere Interessepolitisk utvalg som et  
permanent underutvalg under styret, og  
oppnevnte samtidig følgende medlemmer  
til utvalget for resten av valgperioden: 

Ordfører Tore Opdal Hansen
Drammen kommune, leder 

Fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen
Østfold fylkeskommune, nestleder

Byrådsleder Raymond Johansen
Oslo kommune (Byrådssekretær Tor Henrik
Andersen møter som vara)

Ordfører Kamilla Thue
Eidskog kommune

Fylkesvaraordfører Lars B. Salvesen
Akershus fylkeskommune

Det legges vekt på at utvalget skal holde 
styret orientert om sakene som det arbeides 
med i utvalget. Sekretariatet for Osloregionen 
er sekretariat for utvalget.

Det har vært avholdt to ordinære møter i 
utvalget i 2018. I tillegg har ulike saker blitt 
sjekket ut med utvalget pr. epost. 

Utvalget hadde den 28.september møte  
med kommunal- og moderniseringsminister 
Monica Meland. Formålet med møtet var  
å informere om Osloregionen og alliansens 
arbeid. 

Utvalget har i 2018 bl.a. arbeidet med  
følgende områder/saker:

• Status i oppfølgingen av vedtatt NTP
• Gjennomgang av regjeringens  

bebdelsesliste til Stortinget
• Høringsuttalelse til NTP, handlingsplan  

for jernbane
• Statlige virkemidler for ATP-arbeidet  

i mellomstore byer
• Helhetlig plan for Oslofjorden

Den 24. april var utvalget representert på 
høring i Transportkomiteen på Stortinget  
om representantforslag om konseptvalg- 
utredninger (KVU) for nye jernbane- 
strekninger på norsk side for strekningene 
Oslo – Stockholm og Oslo – Gøteborg.
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Møteplasser og samarbeidsarenaer  

Innsatsområder og aktiviteter i 2018 Innsatsområder og aktiviteter i 2018

Deltakelse på regionråds-
møter og andre regionale 
arrangement

I løpet av 2018 har  
sekretariatet deltatt på møter 
og arrangementer i regi av 
Hamarregionen Utvikling, 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike, Ringeriksregionen, 
Gardermoregionen, Østfold 
fylkeskommune, Oslo  
kommune, Akershus fylkes-
kommune og Kongsvinger- 
regionen. 

Samarbeid med Østlands-
samarbeidet og Oslo 
regionens Europakontor 

Som en oppfølging av vedtak 
om tettere samarbeid  
mellom Østlandssamarbeidet, 
Osloregionens Europakontor 
og Osloregionen, ble det  
fra 1.1.2017 gjort en sam- 
lokalisering av sekretariatene 
for de tre organisasjonene  
i Schweigaards gate 10  
(Galleri Oslo). Styret i Oslo-
regionen og Kontaktutvalget 
i Osloregionen vedtok i juni 
2018 en avtale om samarbeid 
på områdene areal og  
transport, klima og miljø. 
Formålet med avtalen er å 
bidra til et tettere samarbeid 
og dermed mer effektiv  
ressursbruk for sekretariatene 
og medlemmene i de to  
organisasjonene, samt bidra 
til å styrke regionens  
gjennomslagskraft på  
politikkområdene areal, 
transport, miljø og klima. 

Osloregionen har så langt 
hatt et mindre formalisert 
sak-til-sak samarbeid med 
Osloregionens Europakontor. 
Mot slutten av 2018 har de to
sekretariatene diskutert ulike 
måter å styrke også dette 
samarbeidet.

MIPIM 2018

Osloregionens sekretariat 
var representert på den store 
eiendoms- og byutviklings-
messen MIPIM i Cannes i 
Frankrike i mars 2018.  
(Se tidligere omtale).  
Fra Osloregionen deltok 
også alle ordførerne fra Follo 
samt sekretariatet for Follo- 
rådet. Byrådsleder og byråd 
for byutvikling, samt flere  
administrative represen- 
tanter, deltok fra Oslo  
kommune. 

BEST-konferansen 2018

BEST-konferansen arrangeres 
årlig og er den den viktigste 
utviklingskonferansen for 
Osloregionen. Konferansen 
veksler mellom bærekraftig 
utvikling og internasjonal 
konkurransekraft som tema. 

I 2018 ble konferansen 
arrangert på KS Agenda  
møtesenter. Tema for 
konferansen var «Best på 
næringsutvikling – i et  
internasjonalt perspektiv». 
På konferansen ble  
rapporten som Osloregionen, 
Østlandssamarbeidet og 
Osloregionens Europakontor 
bestilte om «Innovasjons- 
miljøer og -politikk på  
Østlandet» diskutert, bl.a. 
i «ekspertgrupper» med 
bidrag fra regionens  
innovasjonsmiljøer. I tillegg 
var det fokus på internasjonal 
profilering. En egen  
programkomite med  
deltagelse fra Osloregionen 
og NHO var ansvarlig for å 
lage programmet. Det var 
135 deltakere på konferansen. 

Oslo Urban Arena 

Osloregionen er medarrangør 
av den årlige konferansen 
«Oslo Urban Arena», som i 
2018 ble arrangert den  
18.-19. september.  Oslo 
Urban Arena fokuserer på  
urbane løsninger og  
rammene for en god byut-
vikling settes på dagsorden. 
Osloregionen hadde ansvar 
for tre delsesjoner; «Høyt og 
tett – med kvalitet?», «Smått 
er godt nok? Mikrourbanisme 
og landlig idyll» og «By- 
utvikling og miljøvennlig 
mobilitet – hvorfor så  
vanskelig?». Her deltok flere 
ordførere fra regionen samt 
en rekke fagmiljøer.  
Breakout-sesjonene hadde 
meget godt oppmøte og fikk 
også medieoppmerksomhet. 

På dag 2 arrangerte Oslo- 
regionen en halvdags  
workshop om miljø- 
hovedstadsåret 2019 i Oslo-
regionen. Hensikten var å få 
innspill til prosjekter i regi av 
Osloregionen. Her deltok ca. 
60 personer fra Oslo- 
regionens medlemmer samt 
samarbeidende organisa-
sjoner. Det kom inn mange 
ideer på workshopen

Arendalsuka

Sekretariatet i Osloregionen 
var til stede under Arendals- 
uka, 13. – 18. august 2018. 
Osloregionen var med- 
arrangør på en debatt om 
jernbane Oslo – Gøteborg 
den 14. august sammen med 
Østlandssamarbeidet og 
Østfold fylkeskommune.  
Fra Osloregionen deltok 
fylkesvaraordfører i Akershus 
Lars Salvesen i panelet. 

Kontaktintensitet  
Stockholm – Oslo

I samarbeid med  
Mälardalsrådet, Stockholms 
Läns Landsting,  
Stockholm-Oslo 2:55 og 
Akershus fylkeskommune, 
tok Osloregionen i 2017 
initiativ til utarbeidelse av en 
rapport som ser på  
integrasjon mellom næringsliv 
og akademia i Stockholms-
regionen og Osloregionen, 
og forbindelsene mellom de 
to byregionene. Arbeidet ble 
gjennomført av konsulent- 
selskapet SWECO. Arbeidet 
viser at det er tett integrasjon 
mellom de to hovedstads-
regionene innen en rekke 
områder, og at dette har økt 
i intensitet de siste 10 årene. 
Det er også et betydelig 
potensial for å forsterke 
dette samarbeidet ytterligere. 
Rapporten ble presentert på 
et møte i Stockholm den  
28. november. Direktør  
Øyvind Såtvedt deltok i et 
panel der rapporten ble  
diskutert og var også med 
i et innslag fra møtet i  
Sveriges Televisjon (SVT). 

Samarbeid med  
andre organisasjoner

Osloregionen har i 2018 
forsterket samarbeidet på 
næringsområdet. Det er 
inngått samarbeidsavtaler  
Nasjonalt program for 
leverandørutvikling og NCE 
Smart Innovation Norway.  
Osloregionen deltok 
sammen med Smart  
Innovation Norway på 
 messen Smart City Expo  
i november 2018. Oslo- 
regionen har også videreført 
samarbeidet med en rekke 
andre næringsklynger, bl.a. 
Subsea Valley (NCE Energy 
Technology), Solenergi- 
klyngen, OREEC, samt med 
Innovasjon Norge og NHO. 
Osloregionen samarbeider 
også med Oslo Business 
Region, VisitOSLO og  
VisitOSLOregion. På  
samferdselsområdet  
samarbeider Osloregionen 
bl.a. med Jernbanedirektoratet 
og Statens Vegvesen.  

+

Stockholm Oslo
En kartläggning av
kontaktintensiteten
mellan de två
huvudstadsregionerna

Foto: Osloregionen

Foto: Osloregionen

Foto: Osloregionen

Foto: Osloregionen

Foto: Osloregionen

Foto: Arash/NyeBilder
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Vippa, Vippetangen
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Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert 
1. januar 2005. I 2018 har Osloregionen bestått av 78 kommuner 
og fem fylkeskommuner i hovedstadsområdet.  
Antall innbyggere i Osloregionen pr. 1. januar 2018 var i følge 
SSB ca. 2,46 millioner, noe som utgjorde ca. 47 prosent av 
Norges befolkning. 

Samarbeidet er et svar på en situasjon der Osloregionen 
opplever sterkt vekstpress i et nasjonalt perspektiv,  
og samtidig skjerpet konkurranse fra stadig sterkere  
europeiske storbyregioner.

Osloregionens samarbeidsplattform  
angir følgende rammer for virksomheten:  

 − Strukturert og målrettet regionalt  
samarbeid skal gi grunnlag for samordnet 
opptreden i saker som er viktige for 
regionen.

 − Samarbeidet skal rettes inn mot områder 
der samordning av deltakernes innsats 
vil være viktig, enten fordi oppgavene 
ikke kan ivaretas alene, eller fordi det  
i dag ikke er arenaer som ivaretar  
oppgavene tilstrekkelig godt.

 − Samarbeidet er basert på frivillighet  
og et tillitsbasert interessefellesskap. 

 − Gjennom å gå inn i alliansen har  
deltakerne markert tilhørighet til den 
arbeids-, bolig- og serviceregionen  
som hovedstadsområdet utgjør.

Visjon og strategier
I 2016 vedtok Samarbeidsrådet reviderte 
strategiske føringer og innsatsområder:     

Visjonen skal underbygges med flerkjernet 
utvikling basert på ulike regionale fortrinn, 
kvaliteter og muligheter, sterkere byer/by-
klynger, og samordnede areal og transport-
løsninger som ivaretar klima og miljø  

Roller og arbeidsformer 
 − skape møteplasser og nettverk
 − styrke felles identitet 
 − drive erfaringsoverføring og  

kunnskapsutvikling 
 − utvikle felles holdninger og strategier 
 − ha dialog med og påvirke nasjonale 

myndigheter 
 − samarbeide og bygge nettverk  

med andre organisasjoner 

INNSATSOMRÅDER OG PRIORITERTE  
AKTIVITETER 2017–2020   
1. Areal, transport og klima/miljø
Følge opp revidert versjon av «Samordnet 
areal- og transportstrategi for Osloregionen» 
(2016) innenfor temaene: 

 − Dialog og samarbeid knyttet til oppfølging 
av strategien i regionale og kommunale 
planer og avtaler 

 − Påvirkning og dialog knyttet til nasjonale  
rammebetingelser. Virkemidler for fler-
kjernet utvikling, klimavennlige transport-
løsninger og reell samordning mellom 
transportprioriteringer og areal- og 
byutvikling vil bli spesielt vektlagt 

 − Internasjonalt samarbeid om  
transportløsninger til utlandet

 − Samarbeid, samordning og læring,  
både internt i Osloregionen og  
i samarbeid med eksterne aktører  
regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

 − Løpende vurdering av behovet for nye 
regionale utredninger på fylkes- 
overgripende nivå

2. Verdiskaping og kompetanse
 − Kartlegge regionale styrker i regionen 
 − Støtte opp rundt utvikling av nærings-

klynger, byer som regionale vekstmotorer 
og andre territorielt baserte strategier  
for næringsutvikling

 − Arbeide for bedre samarbeid om  
virkemiddelbruk og næringspolitikk 
innenfor Osloregionen

 − Arbeide for å styrke samarbeidet med 
universiteter, høgskoler og forsknings- 
institusjoner som regionale strategiske 
aktører

 3. Felles internasjonal profilering  
     av Osloregionen
Følge opp «Internasjonal profileringsstrategi 
for Osloregionen» (2015) gjennom å: 

 − utvikle samarbeidet innenfor Oslo Brand 
Alliance

 − kartlegge kvaliteter og mobilisere aktører 
i regionen som kan være ressurser  
i den internasjonale profileringen av  
Osloregionen

22 Visjon og 
strategier

Visjon:

Osloregionen skal være en  
konkurransedyktig og bærekraftig  
region i Europa.

Barcode, Oslo

Foto: Thomas Johannessen,  
VisitOslo
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24 Organisasjon

Medlemmer  
Osloregionen hadde i 2018 83 medlemmer. 
Nye Sandefjord kommune ble medlem fra  
og med 1.1.2018. 

Politiske organer
Samarbeidsrådet 
Samarbeidsrådet er Osloregionens høyeste 
organ, og ledes av styrets leder. Rådet fast-
legger strategier for samarbeidet i Oslo-
regionen, og fastsetter årlig medlemskontingent. 
Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med 
én stemme. Samarbeidsråd holdes ordinært 
én gang hvert kalenderår. 

Samarbeidsrådet 2018 ble arrangert 18. april 
i Drammen rådhus. I den formelle delen av 
samarbeidsrådsmøtet ble det vedtatt at  
medlemskontingenten for 2019 videreføres 
på nivå fra 2018, dvs. kr. 1,50 pr. innbygger 
(kr. 3,- for Oslo). Kontingentsatsen pr.  
innbygger har vært uendret siden 2010. 

Som vanlig var det også en konferansedel 
på møtet. Statssekretær i Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet Lars Jacob 
Hiim holdt en hilsningstale der han bl.a. 
snakket om betydningen av det regionale 
samarbeidet på Østlandet. Under overskriften 
«Hvordan kan Osloregionen styrke sin  
konkurransekraft i samarbeid med andre 
regioner i Skandinavia?», var det en  
presentasjon av Nordregio-rapporten  
«State of the Nordic Region 2018», ved 
Julien Grunfelder, Nordregio og OECD- 
studien «Territorial Review of the Mega- 
region of Western Scandinavia», ved Jon 
Moxnes Steineke, Akershus fylkeskommune. 

I siste del av møtet ble det satt fokus på 
gods- og logistikkhåndtering i Osloregionen. 
Dette var en oppkjøring til Osloregionens 
gods- og logistikk prosjekt. Her bidro  
Roger Kormeseth fra selskapet Flowchange, 
samt spesialrådgiver Eva Næss Karlsen fra 
sekretariatet i Osloregionen. Det var deretter 
innlegg fra Lan Marie Berg, byråd for miljø  
og samferdsel, Oslo kommune, ordfører  
Sjur Arnfinn Strand, Kongsvinger kommune,  
ordførerTore Opdal Hansen, Drammen 
kommune, ordfører Tom Anders Ludvigsen, 
Vestby kommune, ordfører Tom Staahle, 
Ullensaker kommune samt varaordfører Kjell 
Pettersen, Oppegård kommune som ga sine 
vurderinger om utfordringene, sett fra sine 
respektive kommuner.

1 Møte i Samarbeidsrådet for Osloregionen,  
 18. april 2018 i Drammen rådhus. 

2 Statssekretær Lars Jacob Hiim,  
 Kommunal og moderniseringsdepartementet

 Foto: Osloregionen

1

2
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Osloregionens styre hadde følgende sammensetning pr. desember 2018

Sjur Arnfinn Strand

Kongsvingerregionen  
Ordfører, 
Kongsvinger kommune

Styret 
Styret er det utøvende organ for Oslo- 
regionen, og ivaretar Osloregionens  
interesser mellom møtene i samarbeids-
rådet. Styret iverksetter samarbeidsrådets 
beslutninger og vedtar blant annet årlig 
handlingsprogram og budsjett for samarbeids- 
alliansens virksomhet. Oslo kommune,  
fylkeskommunene og regionrådene har  
én representant hver i styret. 

Styret hadde seks møter i 2018, hvorav ett 
møte pr e-post, og behandlet 64 saker.  

Blant sakene var: 
 − Orientering om Oslo European Green 

Capital 2019
 − Gods- og logistikkprosjekt for  

Osloregionen – prosjektbeskrivelse
 − Revidert regnskap for Osloregionen 2017
 − Årsrapport for 2017
 − Høringsuttalelses til handlingsplan  

for NTP – jernbane
 − Samarbeidsavtale med Østlands- 

samarbeidet om arbeid innenfor areal, 
transport, miljø og klima

 − Oppfølging av rapport om Innovasjons-
miljøer og -politikk på Østlandet

 − Årsrapport og regnskap for  
Oslo Brand Alliance 2017

 − Statusrapport: Handlingsplan  
og budsjett for 2018

 − BEST-konferansen med ordførermøte  
7. februar – skisse til opplegg

 − Samarbeidsavtale mellom Osloregionen 
og Regionalt program for leverandør- 
utvikling hovedstadsregionen (LUHO)

 − Samarbeidsavtale med Smart Innovation 
Norway (SIN)

 − Aktuelle internasjonale arenaer for  
Osloregionen

 − Medlemskap i Osloregionen for  
kommunene i Gjøvikregionen

 − Oppsigelse av medlemskap  
– Sandefjord kommune

 − Videreutvikling av samarbeidet  
i Osloregionen

 − Handlingsprogram for 2019
 − Budsjett for 2019
 − Foreløpig program for  

Miljøhovedstadsåret i Osloregionen
 − Greater Oslo» som felles avsenderidentitet
 − MIPIM 2019

Styremøtene har også en fast post for korte 
orienteringer fra de regionrådene og fylkes-
kommunene som er representert i styret, 
samt jevnlige orienteringer fra Interesse- 
politisk utvalg og sekretariatet.

Organisasjon

Styremøte i Osloregionen

Foto: Osloregionen

Raymond Johansen
Leder

Oslo kommune      
Byrådsleder 

Tore Opdal Hansen
Nestleder

Drammensregionens
5-kommunesamarbeid 
Ordfører, Drammen kommune

Lars B. Salvesen

Akershus
fylkeskommune   
Fylkesvaraordfører

Siv Henriette  
Jacobsen

Østfold
fylkeskommune 
Fylkesvaraordfører

Roger Ryberg

Buskerud
fylkeskommune 
Fylkesordfører

Per Gunnar Sveen

Hedmark fylkeskommune     
Fylkesrådsleder

Harald Tyrdal

Regionrådet for Hadeland     
Ordfører, Lunner kommune

Ragnhild Bergheim

Samarbeidsrådet for
Nedre Romerike   
Ordfører, Lørenskog kommune

Even Aleksander 
Hagen
 
Oppland fylkeskommune     
Fylkesordfører

Ola Nordal

Follorådet
Ordfører, Ås kommune

Lisbeth Hammer 
Krogh

Vestregionen     
Ordfører, Bærum kommune

Olav Breivik

Regionrådet for 
Indre Østfold    
Ordfører, Hobøl kommune

Sindre Martinsen-Evje

Nedre Glomma Regionråd
Ordfører,  
Sarpsborg kommune

Hanne Tollerud

Regionrådet for 
Mosseregionen
Ordfører, Moss kommune

Hans Thue

Gardermoregionen 
Ordfører, 
Nannestad kommune

Are Karlsen

Region Nordre Vestfold    
Ordfører, Horten kommune

Per Berger

Ringeriksregionen    
Ordfører, Hole kommune

Gustav Kalager

Midt-Buskerud   
Ordfører,  
Krødsherad kommune

Thor Edquist

Haldenregionen
Ordfører, Halden kommune

Bjørn Sverre Birkeland

Kongsbergregionen     
Ordfører, Tinn kommune

Nils Røhne

Hamarregionen   
Ordfører, Stange kommune

Petter Berg

Midtre Vestfold regionråd   
Ordfører, Tønsberg kommune
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Administrative 
organer

 

Sekretariatet har ansvar for å legge til rette 
for samarbeidsrådet og styret i Osloregionen.  
Sekretariatet har det løpende plan- og  
budsjettansvaret, ivaretar overordnet koor- 
dinering av Osloregionens administrative 
arbeid og samordner alliansens utadrettede 
virksomhet. Sekretariatet består av to faste 
stillinger samt to midlertidige stillinger. 

Fra 1.1. 2018 har sekretariatet også hatt  
et operativt oppfølgingsansvar for det  
internasjonale profileringsarbeidet som skjer 
på oppdrag for Oslo Brand Partner Arena. 
Som en følge av dette er sekretariatet blitt 
styrket. Det er utarbeidet en egen årsrapport 
for det internasjonale profileringsarbeidet  
på vegne av Oslo Brand Partner Arena. 

Sekretariatet i Osloregionen har i 2018 
bestått av direktør Øyvind Såtvedt, spesial-
rådgiver Eva Næss Karlsen, rådgiver Ingrid 
Helene Garmann Johnsen og spesialrådgiver 
Marianne Welle (fra 15. oktober). I tillegg 
har Tone-Lise Vilje vært innleid som Brand 
Manager fra selskapet Fródi. 

Koordineringsgruppen skal bidra til  
utvikling av helhetlige strategier, informere 
om og forankre samarbeidsalliansens arbeid 
i medlemsorganisasjonene, og målbære 
synspunkter og innspill fra medlemmene inn 
i samarbeidet. Gruppen har representanter 
fra Oslo kommune, de deltakende fylkes-
kommunene og regionrådene.  

Faggruppene skal bidra til strategiutvikling 
innen Osloregionens prioriterte satsings- 
områder og er ansvarlig for utrednings- 
oppdrag og lignende på oppdrag fra Oslo- 
regionens styre. Gruppene har medlemmer 
fra fylkeskommunene, Oslo kommune,  
regionrådene i Osloregionen samt enkelt-
kommuner. Også samarbeidende  
organisasjoner deltar i gruppenes arbeid.  

Samarbeidsalliansen har siden opprettelsen 
hatt en faggruppe for utbyggingsmønster, 
samferdsel og kollektivtransport. I 2018 
skiftet denne gruppen navn til Faggruppe 
for Areal, transport og klima. I 2016 ble det i 
tillegg opprettet en Faggruppe for Profilering, 
verdiskaping og kompetanse.  

Organisasjon Organisasjon

Administrative 
grupper 2018 

Osloregionens administrative  
koordineringsgruppe 
Den administrative koordineringsgruppen 
hadde fire møter i 2018. Gruppen ga råd til 
sekretariatet og bidro bl.a. til faglig og politisk 
kvalitetssikring av saker til styret. 

 − Bjarne Haslund,  
Byrådslederens kontor,  
Oslo kommune, leder

 − Anne Huse, Kongsvingerregionen
 − Anne-Lise Ringerike,  

Indre Østfold regionråd
 − Janne Svegaarden,  

Akershus fylkeskommune
 − Espen Sørås, Haldenregionen 
 − Sigurd Skage,  

Hedmark fylkeskommune
 − Håvard Fossbakken,  

Kongsbergregionen
 − Jan Fredrik Lockert,  

Byrådsavdeling for kultur og næring, 
Oslo kommune 

 − Ingar Leiksett,  
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike

 − Kari Marie Swensen, Follorådet 
 − Thomas André Hansen,  

Østfold fylkeskommune 
 − Bente Rudrud,  

Øvre Romerike Utvikling 
 − Hilde Grønhovd,  

Regionrådet for Midt-Buskerud
 − Inger Kristin Skarpholt Fjeld,  

Mosseregionen
 − Nina Solberg,  

Vestregionsamarbeidet  
 − Sigmund Hagen,  

Hadelandsregionen
 − Lasse Narjord Thue,  

Buskerud fylkeskommune
 − Eirik Milde,  

Nedre Glomma regionråd
 − Hans Erik Utne,  

Nordre Vestfold
 − Anne Marie Sveipe,  

Oppland fylkeskommune
 − Svein Frydenlund,  

Hamarregionen
 − Øystein Hjørnevik,  

Midtre Vestfold

Foto: Osloregionen
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Faggruppe for areal, transport og klima
Osloregionens faggruppe for areal, transport, 
miljø og klima er en viktig arena for å drøfte 
og forankre oppfølging av de strategiske 
satsingene på dette området. I 2018 har det 
vært gjennomført 4 faggruppemøter der blant 
annet grensekryssende jernbane, gods- og 
logistikk i Osloregionen, byvekstavtaler og 
arealplanlegging i mindre byer, rullering av 
nasjonal transportplan, resultater fra SPI-
MA-prosjekt (Spatial Dynamics and Strategic 
Planning in Metropolitan Areas), program for 
Urban Future Global Conference 2019 er 
tema som har stått på agendaen. 

 − Elin Tangen Skeide,  
Østfold fylkeskommune, leder

 − Tine Svensen, Akershus fylkeskommune
 − Astri Taklo, Bærum kommune
 − Jarle Snekkestad, Gjøvikregionen 
 − Øyvind Sørlie,  

Gran kommune/Hadelandsregionen
 − Arne Willy Hortmann,  

Hamar kommune
 − Eli N. Ruud-Olsen,  

Hedmark fylkeskommune
 − Ingebjørg Trandum, 

Kongsberg kommune
 − Terje Pettersen,  

Moss kommune/Mossregionen
 − Pål A. Sommernes, Oslo kommune
 − Hilde Søraas Grønhovd,  

Regionrådet for Midt-Buskerud
 − Bente Elsrud Anfinnsen,  

Ringerike kommune
 − Anne Cathrine Ekroll,  

Ullensaker kommune
 − Ragne Storsul,  

Vestby kommune/Folloregionen
 − Linda Iren Karlsen Duffy,  

Østfold fylkeskommune
 − Hilde Reine,  

Buskerud fylkeskommune
 − Øyvind Brandt, Bærum kommune
 − Åge Vebostad,  

Ullensaker kommune
 − Frode Graff, Drammen kommune
 − Espen Sørås, Halden kommune
 − Line Havstein, Horten kommune
 − Ingeborg Langeland Degnes, Indre  

Østfold regionråd/Askim kommune
 − Maren Hersleth Holsen,  

Indre Østfold regionråd/Eidsberg kommune
 − Hilde Nygaard, Kongsvingerregionen
 − Wibeke Børressen Gropen,  

Oppland fylkeskommune
 − Magne Flø, Oppland fylkeskommune
 − Peter Austin, Oslo kommune
 − Kristen Sollesnes, Oslo kommune

 − Marie Aaberge,  
Oslo kommune,  
Plan- og bygningsetaten

 − Jan Erik Lindøe, Røyken kommune
 − Eirik Milde, Sarpsborg kommune
 − Grethe Salvesvold, Skedsmo kommune
 − Tom Alex Hagen, Statens vegvesen
 − Tore Kaurin, Statens vegvesen
 − Terje Vegem, Jernbanedirektoratet
 − Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidet

Faggruppe for profilering,  
verdiskaping og kompetanse 
I Osloregionens faggruppe for profilering, 
verdiskaping og kompetanse diskuteres og 
forankres planlagte prosjekter og aktiviteter.  
I 2018 har det vært et særlig fokus på temaer 
knyttet til næringsutvikling og oppfølging av 
forskningsrapporten om smart spesialisering 
på Østlandet. Faggruppen er også en viktig 
møteplass for erfaringsutveksling på tvers av 
kommune- og fylkesgrenser. I 2018 ble det 
gjennomført tre faggruppemøter i ulike deler 
av regionen.

 − Eli Arnkværn Bryhni,  
Hamarregionen, leder

 − Ingar Vaskinn,  
Kongsberg kommune, nestleder

 − Eva Snare, Nord-Odal kommune
 − Anne H. Huse, Kongsvingerregionen
 − Eystein Kleiven, Fredrikstad kommune
 − Turid Lie, Hedmark fylkeskommune
 − Gunlaug Marie Brandshaug, Vestviken
 − Morten Bastrup, Asker kommune
 − Åse Torill Gustavsen,  

Østfold fylkeskommune
 − Maria Hoff Aanes, Skedsmo kommune
 − Aarstein Rebne,  

Samarbeidsrådet for Nedre Romerike/
Lørenskog kommune

 − Knut Johansen, Holmestrand kommune
 − Odd Myklebust, Drammen kommune
 − Jørgen Moe, Ringeriksregionen
 − Janne Svegaarden,  

Akershus fylkeskommune
 − Jan Fredrik Lockert,  

Oslo kommune,  
Byrådsavdeling for Næring og eierskap

 − Vibeke Buraas Dyrnes,  
Hadelandsregionen

 − Karl Jørgen Tofte, Horten kommune
 − Olaf Dønnum, Nes kommune
 − Charlotte Svensen,  

Pulserende kystperle/Tønsberg kommune
 − Bjørnar Angell, Ski kommune

Foto: YstadSvorte/Osloregionen
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Medlemmer i 
Samarbeidsalliansen 
Osloregionen 2018 

Oslo kommune

Fylkeskommuner: 
Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune 
Oppland fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Kommuner Akershus:
Asker 
Aurskog-Høland 
Bærum 
Enebakk 
Eidsvoll
Frogn  
Fet 
Gjerdrum
Hurdal
Lørenskog  
Nannestad
Nes 
Nesodden 
Nittedal 
Oppegård 
Rælingen 
Skedsmo
Ski
Sørum 
Ullensaker 
Vestby 

Kommuner Buskerud:
Drammen  
Hole 
Hurum 
Kongsberg
Krødsherad
Lier
Modum 
Nedre Eiker 
Ringerike
Rollag 
Røyken 
Sigdal
Øvre Eiker

Kommuner Oppland:
Gran 
Jevnaker 
Lunner

Kommuner Vestfold:
Færder
Holmestrand
Horten
Sandefjord
Svelvik
Sand
Tønsberg

Kommuner Telemark:
Hjartdal 
Notodden
Tinn

Kommuner Østfold:
Aremark 
Askim 
Eidsberg  
Fredrikstad 
Halden  
Hobøl 
Hvaler
Marker 
Moss  
Rakkestad 
Rygge  
Rømskog 
Råde  
Sarpsborg 
Skiptvet 
Spydeberg 
Trøgstad 
Våler 

Kommuner Hedmark:
Eidskog
Grue
Hamar
Kongsvinger
Løten
Nord-Odal
Ringsaker
Stange
Sør-Odal
Våler
Åsnes

Oppland

Buskerud

Telemark

Hedmark

Oslo

Vestfold

Akershus

Østfold
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Regnskap for Samarbeidsalliansen  
Osloregionen 2018

Noter til
regnskapet

Regnskap
2018

Prosjekt/inntekts-/utgiftstype Note Regnskap Budsjett Avvik

Kontingenter/inntekter 1. -6 642 237 -6 642 000 237  

Sum driftsinntekter -6 642 237 -6 642 000 237 

Sekretariatet, lønnsutgifter 2. 4 004 694 4 500 000 495 306 

Sekretariatet, andre utgifter 3. 733 944 600 000 -133 944 

Møteutgifter, styre og råd 3. 54 076 100 000 45 924 

Informasjon 377 131 400 000 22 869 

Prosjekter og tiltak 4. 2 287 114 3 300 000 1 012 886

Sum driftsutgifter 7 195 480 8 150 000 954 520 

Inngående mindreforbruk tidligere år basert på 
prosj. 31260027

3 980 449

Bruk av inngående mindre forbruk tidl. år basert 
på prosj. 31260027

-1 508 000

Mindreforbruk 2017 954 758

Overført mindreforbruk til 2019 5. 3 427 207

Budsjett 2018 Regnskap 2018

a. BEST-konferansen 400 000 403 062

b. Gods- og logistikk prosjekt 600 000 0

c. Innovasjonsarbeid 500 000 626 781

d. Klima, EGC 2019 150 000 214 821

e. Profileringstiltak 800 000 771 104

f. Rullering/oppfølging atp 100 000 9 866

Sum 3 300 000 2 287 114

1.  Osloregionens eget inntektsgrunnlag består av medlemskontingent, som for 2018  
utgjorde kr. 1,50 pr. innbygger for kommuner og fylkeskommuner. Oslo kommune  
betaler dobbel kontingent, som kommune og fylkeskommune. Beregningsgrunnlaget  
er innbyggertallet pr. 01.01.2017. Budsjettettallet er en avrunding.  

2. Lønn til sekretariatet følger Oslo kommunes lønnstabell. 

3.  Posten «Sekretariatet, andre driftsutgifter» omfatter kontorleie, kontorteknisk bistand  
fra Oslo kommune, innkjøp i teknisk utstyr, kontormateriell, reisevirksomhet og utgifter  
til møter i regi av sekretariatet.

4. Posten «Prosjekter og tiltak» omfatter: 

5. Utgående mindreforbruk på kr 3 427 207 overføres til disposisjon for  
Samarabeidsalliansen Osloregionen i 2019.

Oslo, 10. mars 2018

Øyvind Såtvedt
Direktør
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Street Art, Drammen

Foto: YstadSvorte/Osloregionen
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Osloregionen

Rådhuset
0037 Oslo
Telefon: 92 66 29 86
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