
 
 
 

Dato: 17.12.2018 

Arkivkode: 014 
Arkivnr. 201700557-41 
Saksansvarlig.: Øyvind Såtvedt 
e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no 

 
Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 4. desember 2018 

   
TILSTEDE: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (møteleder) 
Fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune 
Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune 
Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune  
Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune 
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen 
Ordfører Tore Opdal Hansen, Drammensregionen  
Ordfører Bjørn Sverre Birkeland, Kongsbergregionen 
Ordfører Tine Norman, region Midt-Buskerud 
Ordfører Thor Edquist, Haldenregionen 
Ordfører Ola Nordal, Follorådet 
Ordfører Ragnhild Bergheim, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Sjur Arnfinn Strand, Kongsvingerregionen 
 
FORFALL: 
Ordfører Harald Tyrdal, Hadelandsregionen 
Ordfører Sindre Martinsen-Evje, Nedre Glomma regionråd 
Ordfører Per Berger, Ringeriksregionen 
Ordfører Kamilla Thue, Kongsvingerregionen  
Ordfører Olav Breivik, Regionrådet for Indre Østfold 
Ordfører Nils Røhne, Hamarregionen  
Ordfører Are Karlsen, Region Nordre Vestfold 
Ordfører Gustav Kalager, Midt-Buskerud 
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen 
Ordfører Petter Berg, Midtre Vestfold 
Ordfører Lisbeth Hammer Krogh, Vestregionen 
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Sakskart styremøte 4. desember 2018             
 
Sak 50/18  Godkjenning av innkalling  

 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes   
 

 
Sak 51/18 Godkjenning av referat fra styremøte 4. september  
 

Vedtak: 
Referat fra styremøte 4. september godkjennes 
 

 
Sak 52/18 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 
 
  Kongsvingerregionen:  

Arbeidet med KVU for Kongsvingerbanen blir viktig for regionen og bl.a. for 
jernbaneforbindelsen Oslo – Stockholm.  
 
Midt-Buskerud:  
Har høy fokus på å bekjempe arbeidslivskriminalitet i samarbeid med bl.a. Skatt sør og politiet. 
Har igangsatt arbeid med å vurdere arbeidet i regionrådet. Kan ha behov for å etablere et større 
regionråd enn i dag 
Arbeider mye med å ta i bruk velferdsteknologi i kommunale tjenester. 
Er opptatt av å utnytte jernbaneforbindelsen gjennom Modum til nærtogtrafikk.  
 
Halden: 
Karl 12. jubileet går mot slutten. Har vært mange arrangementer i løpet av året.  
Petterson kartong flytter sin virksomhet til Halden 
Etablerer en bilpool med kommunenes elbiler. Ønsker å redusere ansattes bruk av privatbil 
til/fra jobb. Bilene skal også kunne brukes av andre etter arbeidstid.  
 
Mosseregionen: 
Ser frem til den nye IC-forbindelsen som vil føre til en vesentlig nedkorting av reisetiden til/fra 
Oslo. 
Det skjer mye på byutviklingssiden. Moss ønsker både flere innbyggere og flere arbeidsplasser.  
Jobber med etableringen av nye Moss kommune.  
Er også opptatt av konsekvensene av etableringen av Viken.  
 
Nedre Romerike 
Ønsker å styrke samarbeidet med Gardermoregionen, bl.a. i lys av Viken.  
T-bane til Lørenskog er høyt prioritert.  
Er også involvert i arbeid med byvekstavtale.  
Det arbeides nå med lokale handlingsplaner for å følge opp den regionale næringsplanen. 
 
Drammensregionen: 
Arbeider mye med kommunereform. Det er veldig arbeidskrevende.  
Sykehus – både det nye sykehuset på Brakerøya og hva som skal skje der sykehuset er nå – 
har høy prioritet.  



Kongsbergregionen: 
Er spent på konsekvensene av regionreformen og samspillet over grensen mellom Viken og 
Vestfold/Telemark.  
Jobber med E-134 
 
Hedmark: 
Forbereder etableringen av Innlandet. Bl.a. utfordring i forhold til overtagelse av Statens 
vegvesen sine oppgaver.  
Arbeider med å forbedre bredbåndsdekningen i fylket 
Kongsvingerbanen er viktig, bl.a. i forhold til godstransport.  
På veisiden er videreføringen nordover for ny E6 viktig. Det mangler fortsatt avklaring for deler 
av E-16 mellom Kløfta og Kongsvinger.  
Det gjennomføres ulike utredninger knyttet til nytt fylkessykehus. Skal lokaliseres nær 
Mjøsbrua.  
Ny flyplass i Sälen blir veldig spennende for Hedmark, særlig Trysil.  
 
Follo: 
Det er store statlige investeringer i regionen med utbyggingen på Universitetet i Ås og ny 
Follobane.  
Reisetiden blir 10 minutter fra Oslo til Ski. Det er sterk vekst i boligbyggingen.  
Ser også vekst i etablering av oppstartsbedrifter rundt miljøene på Ås. 
Det er utfordringer med for få avganger på toget. Jobber med det.  
Follo er opptatt av posisjonen i Viken. Ønsker å samarbeide mer med Moss og Indre Østfold 
Kommunesammenslåing skaper utfordringer med IKS’er.   
 
Østfold:  
Er opptatt av villsvin, grensekryssende forbindelser (særlig til Gøteborg) og marin forsøpling.  
Villsvin er en stor og økende utfordring 
STRING-samarbeidet blir viktig for å styrke togforbindelsen mot Gøteborg. Østfold er nestleder i 
samarbeidet i 2019.  
Ønsker å delta aktivt i forbindelse med miljøhovedstadsåret 2019.  
Marin forsøpling har bl.a. vært en stor sak i fylkestinget.  
 
Buskerud: 
Har sterk fokus på etableringen av Viken. Det har vært en trang fødsel, men det går seg nå til. 
Glad for at det nå er avklart at det blir skifyvnings world Cup i Vikersund hvert år.  
 
Oslo: 
Har besluttet ny trase for t-bane tunnel. Sammen med Fornebubanen er dette to store 
prosjekter.  
Oslo vokser fortsatt mye. Vi er avhengig av å samarbeide for å takle veksten.  
Over 160 000 pendler inn til byen hver dag.  

 
Vedtak: 

  Styret tar saken til orientering 
 
 
Sak 53/18 Medlemskap i Osloregionen for kommunene i Gjøvikregionen 
  
 Vedtak: 
  Styret tar saken til orientering 



 
 
Sak 54/18 Oppsigelse av medlemskap – Sandefjord kommune 

 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering 
 

 
Sak 55/18 Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen 

 
Vedtak: 
Saken utsettes til etter etableringen av de nye fylkeskommunene i 2020. Østlandssamarbeidet 
og Osloregionens Europakontor oppfordres til også å ta den politiske  
vurderingen av videreutvikling av samarbeidet mellom de regionale organisasjonene i 2020.  
Dermed kan arbeidet med disse spørsmålene skje koordinert i de tre organisasjonene. Det bør 
legges frem sak for styrene i Østlandssamarbeidet, Osloregionen og Europakontoret hvor 
sekretariatene i de tre organisasjonene får i oppdrag å utrede spørsmålet om videreutvikling av 
samarbeidet i Osloregionen. 
 

 
Sak 56/18 Handlingsprogram for 2019  
 
  Vedtak:  
  Styret vedtar handlingsprogrammet for 2019 
 
 
 
Sak 57/18 Budsjett for 2019 
  
 Vedtak: 

1. Styret godkjenner sekretariatets forslag til budsjett for 2019. 
2. Styret godkjenner den foreslåtte fordelingen av budsjettposten for prosjekter og tiltak som 

ramme for gjennomføring av handlingsprogram for 2019. 
3. Sekretariatet gis fullmakt til å gjennomføre tildelingen av midler til prosjekt- og 

tiltaksansvarlige i tråd med de premisser som fremgår av saken, herunder anledning til å 
utvise skjønn for det enkelte tiltak innenfor den samlede rammen. Sekretariatet har 
overordnet ansvar for inngåelse av avtaler og innkjøp på vegne av Osloregionen i hht Oslo 
kommunes innkjøpsreglement.  

4. Rapportering for bruk av prosjektmidler skjer i forbindelse med budsjettrapporteringen til 
styret i september og ved regnskapsavleggelse i februar/mars. 

 
 
Sak 58/18 Foreløpig program for Miljøhovedstadsåret i Osloregionen 
  
 Vedtak: 
 Styret tar saken til orientering 
 
 
 
 
 



Sak 59/18 BEST-konferansen 2019 med ordførermøte 
 
 Vedtak: 
  1. Styret gir sin tilslutning til utkast til Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima. 

2. Styret ber sekretariatet følge opp overfor ordførere og administrativ ledelse hos 
Osloregionens medlemmer for deltakelse på ordførermøte og tilslutning til 
ordførererklæring som planlegges signert den 7. februar 2019.  

3. Styret tar presentasjon av opplegg for BEST2019 til orientering. 
 

 
Sak 60/18 «Greater Oslo» som felles avsenderidentitet  
  
 Forslag til vedtak 
 Styret tar saken til orientering 
 
 
Sak 61/18 MIPIM 2019 
  
 Forslag til vedtak:  
 Styret tar saken til orientering. Sekretariatet sender ut en egen infomail til medlemskommunene 

og fylkeskommunene.  
 
 
Sak 62/18 Møteplan for styret og Samarbeidsrådet 2019 
 

    
  Forslag til vedtak:  
 Sekretariatet finner alternative datoer for foreslåtte styremøter i april og september, samt ny 

dato for møte i Samarbeidsrådet. For øvrig legges den foreslåtte møteplanen til grunn.  
 
 
Sak 63/18 Korte orienteringer fra sekretariatet 

- Ny medarbeider i sekretariatet – Marianne Welle 
- Rapport fra Sweco om Kontaktintensitet Stockholm – Oslo. Det legges opp til presentasjon 

på møte i Oslo i februar.  
- Evolve Arena 5. – 6. Desember 
- Urban Future Global Conference, Oslo, 22. – 24. mai 2019 

 
 
Sak 64/18 Eventuelt 
 
  Det var ingen saker 
 
 


