
 
 
 

Dato: 17.2.2021 

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

 
Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 12. februar 2021 

   
TILSTEDE: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (leder) 
Ordfører John-Erik Vika, Gardermoregionen 
Ordfører Kari Anne Sand, Kongsbergregionen  
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
Ordfører Kirsten Orebråthen, Ringeriksregionen 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Harald Tyrdal, Hadelandsregionen 
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd 
Varaordfører Linn Laupsa, Haldenregionen (vara for Anne-Kari Holm) 
Ordfører Nils Amund Røhne, Hamarregionen (vara for Einar Busterud) 
Ordfører Lisbeth Hammer Krog (vara for Lene Conradi) 
Ordfører Gunn Cecilie Ringdal, Drammensregionen (vara for Monica Myrvold Berg) 
 
  
FORFALL: 
Ordfører Lene Conradi, Asker/Bærum (nestleder) 
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen 
Ordfører Anne-Kari Holm, Haldenregionen  
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen 
Ordfører Hanne KristinTollerud, Mosseregionen 
Ordfører Saxe Frøshaug, Regionrådet for Indre Østfold 
Ordfører Hans Kristian Raanaas, Follorådet 
Ordfører Elin Gran Weggesrud, Vestfoldkommuner 
 
 
Dessuten møtte:  
Byrådssekretær Julie Ness, Oslo kommune, Ingar Leiksett (Samarbeidsrådet for Nedre Romerike), 
Svein Frydenlund (Hamar kommune), Weronica Melbø-Jørgensen (Moss kommune), Anna Gyüre-
Szamosi (Nedre Glomma regionråd), Kari Marie Swensen (Follorådet), Astrid Bjerke (Osloregionens 
Europakontor), Martin Hafsahl (Asker kommune), Bjarne Haslund (Oslo kommune), Hans Petter 
Gravdahl (Oslo kommune), 
     
 
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Margrethe Gjessing, Merete Agerbak-Jensen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sakskart, styremøte 12. februar 2021           

 
 
Sak 14/21 Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post 26. januar 2021 
 
Ordfører Kari Anne Sand varslet sak til eventuelt om behandling av kontroversielle saker i 
styret.  

 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
Sak 15/21 Gjensidig informasjonsutveksling fra styrets medlemmer om koronasituasjonen 
   
  Oslo:  

900 som jobber i koronaetaten. Nær dialog med FHI og Helsedirektoratet. Når utbruddet i 
Nordre Follo kom, krevde det regionale regler. Men nå som Nordre Follo er i en mindre alvorlig 
situasjon, blir ringsystemet mindre hensiktsmessig. Oslo har stor kapasitet til å sette inn 
målrettede tiltak.  Det innføres gult nivå i videregående skole fra mandag. Håper gradvis å åpne 
opp fritidsaktiviteter for unge. Vil måtte ha en diskusjon om forholdsmessighet knyttet til 
psykososiale forhold. Risikerer stort press på helsesystemet når koronaene er over. Viktig med 
dialog over kommunegrensene. Men noen av reglene vil antakelig vare lenge, så derfor er det 
hensiktsmessig at kommunen overtar kontroll. Også ulike utfordringer i bydelene. Noen er mer 
rammet, med stengte barnehager, bl.a.  
 
Asker – Bærum: 
Viktig at Oslo samordner seg med nabokommunene når det gjelder innholdet i forskriften og 
plan for å forlate ring-systemet, viktig at Oslo i kontakt når det gjelder utvikling av sine forskrifter 
 
Halden: 
I alt er det per 12.februar 424 korona-smittede i Halden. 121 av disse tilhører utbruddet i 
ishallen og her er det som kjent funnet mutert virus. Vi har hatt opptil 2300 i karantene. En av de 
største utfordringene våre er knyttet til grensependling. For Haldenregionen er det svært viktig 
at strengere innreiseregler balanseres mot grenseregioners og enkelt kommuners behov for 
arbeidskraft til kritiske helse- og samfunnstjenester. Nasjonale myndigheter må ta hensyn til det 
behovet næringslivet i grensekommuner har for nødvendig kompetanse for å opprettholde 
produksjon og overholde leveransefrister. Det er mange i grensekommunene som jobber på 
den andre siden av grensa - enten det er i Sverige eller Norge, og som nå er satt i en svært 
vanskelig situasjon 
 
Gardermoregionen:  
Jevnt høyt smittetrykk, og nå også noen få eksempler på det britiske mutantviruset. Kjente 
smittekilder og omgang gjør det foreløpig oversiktlig mht smittesporingen. Britisk mutasjon i 
Hurdal og Nes. 
 
Vestfoldkommuner: 
Færder, Horten og Holmestrand har et oversiktlig og lavt smittebilde pr nå. Hovedtyngde av 
smitte kommer fra innreise til landet, samt smitte fra Drm/Osloregionen. Serveringsbransjen og 
kulturnæringa vår sliter, arbeidsledigheten har økt raskt de siste ukene, og særlig er det stor 



andel av unge arbeidsledige i fylket vårt som gir grunn til bekymring. Vi er utålmodige når det 
gjelder vaksiner - Holmestrand kan vaksinere 5000 i uka og vi får kun mellom 300 og 400 doser 
pr uke. 

 
   

Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 16/21 Eventuelt 
 Ordfører Kari Anne Sand og Kirsten Orebråthen ga uttrykk for at de hadde fått negative 

tilbakemeldinger fra enkelte ordførere på prosessen rundt uttalelsen som ga oppslag i VG. Flere 
styremedlemmer ha også uttrykk for at det var bra at uttalelsen ble sendt, og at selv om 
prosessen ikke var ideell på alle måter. Også bra med oppmerksomhet om Osloregionen. 

 
 Styret ba om at sekretariatet sender ut en orientering om prosessen i forbindelse med den 

aktuelle sake til alle ordførerne i Osloregionen.  
 
 Vedtak: 
 Osloregionen må etterstrebe å sikre gode prosesser blant medlemskommuner og regioner i 

saker som kan være kontroversielle 
 

Kopi av innkalling til styremøtet sendes fremover til alle ordførere/kommuner. Når det skal 
behandles uttalelser, gjøres dette særskilt oppmerksom på i oversendelsesmailen.  

 
  
 


