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Sakskart, styremøte 3. desember 2021           

 
 
Sak 61/21 Godkjenning av innkalling  

Sekretariatet hadde før møtet sendt ut tilleggssak 76 – 21 Behandling av budsjett – videre 
prosess for behandling av budsjett for 2022.  
 
Oslo kommune ba om at forslag til brev fra Osloregionen til nasjonale myndigheter om at 
regjeringen må gi forutsigbarhet for kompensasjon for koronarelaterte tiltak settes opp som sak 
på eventuelt.  
 
Gjøvikregionen ba om at en orientering om riksvei 4 ble satt opp som sak under eventuelt.  

 
Vedtak: 
Innkallingen godkjennes med tilleggssaken og de to sakene på eventuelt som er nevnt ovenfor. 

  
 
Sak 62/21 Godkjenning av referat fra styremøte 24. september 
  
  Vedtak: 
  Referat fra styremøtet 24. september godkjennes 
 
 
Sak 63 /21 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 
   

Oslo:  
Håndtering av pandemien er øverst på dagsorden i Oslo. Smittetallene har økt mye, 
sykehusinnleggelsene har også økt en del men heldigvis langt mindre enn smitten. 
Ledighetssituasjonen i Oslo er gjennom høsten gradvis blitt bedre. Tiltakene som er 
gjennomført i dag vil selvsagt forverre dette bildet. Vi står nå i en situasjon med stor usikkerhet 
om veien videre. Ny kunnskap om den nye virusvarianten vil være avgjørende for hvor vi gå 
videre. Jeg er veldig bekymret for de økonomiske konsekvensene som følge av nye 
smittevernstiltak. Vi vil oppleve store merkostnader for kommunene ikke minst i vårt området. 
Det samme gjelder for kollektivselskapene, næringslivet og kulturlivet, ikke minst vår felles 
region. Vi ønsker derfor at det sendes et brev fra Osloregionen hvor våre forventinger til at 
regjeringen mye tydeligere legger opp til at staten tar ansvaret for å kompensere for virkningen 
av pandemien når vi nå ser at tiden for nasjonale tiltak ikke er over. Nasjonale ordninger for slik 
kompensasjon er langt mer hensiktsmessig enn at hver kommune skal snekre sammen sine 
egne ordninger og uten sikkerhet for at staten vil kompensere kommunene fullt ut. Utkast til 
brev har vi oversendt i forkant av møte med sikte på å diskutere innholdet her i dag. Jeg vil 
foreslå en videre prosess der Interessepolitisk utvalg gjør justeringer på bakgrunn av innspillene 
herfra og sender ut utkast til brev til alle medlemmene før en endelig versjon sendes 
regjeringen. 

  
Gjøvikregionen: 
Utfordring at man ikke er med i forskriften, derfor usikker på om man blir en del av 
kompensasjonsordningen. Ligger godt an i forhold til vaksinering. Usikker på om man har fått 
den nye coronavarianten i regionen enda. Føler foreløpig at vi har kontroll.  

  
Vestfoldkommuner:  
Relativt høye coronasmittetall, men ikke så mange på sykehus. Litt usikker på konsekvensene 
av signalene som gis. Kan gi frykt og føre til avbestillinger. Enig i at kommunene gjør en god 



jobb med vaksinering. Det har vært en høring om endring av aktiviteten på Langøyene. Har ikke 
fått den i Horten, noe som er oppsiktsvekkende. Flere ordførere i Vestfold reagerer. Har hørt at 
Klimadirektoratet kanskje vil gi grønt lys allerede før jul. 

  
Søndre Viken:  
Sarpsborg er ikke en del av forskriften, men ønsker å være det. Trøblete for næringsliv. Ønsker 
å kunne få kompensasjon. Støtter brevet. Ferdig med alle over 45 før jul når det gjelder 
vaksinering. Ikke fornøyd med kommuneøkonomiopplegget fra regjeringen. Mange 
sekundærflyktninger. Får ikke dekke dette. Jobber med Bypakke Nedre Glomma. Ikke populært 
med bompenger, men trenger infrastruktur. Borg Havn prosjekt for å fange CO2.  

  
Gardermoregionen: 
Smittetrenden er stigende. Ullensaker er særlig bekymret i forhold til OSL. Opptatt av testing. 
Bekymret for lærerne. De er slitne. Vanskelig å få vikarierer. Går ut over de svakeste elevene. 
Pensjonerte lærere vil gjerne stile opp, men de har ikke samme muligheter som pensjonert 
helsepersonell. Også utfordring med nok personell til teststasjonene. Har samarbeidet med 
Hamarregionen i forhold til å legge grunnlag for lokalisering av campus for OsloMet. Jobber 
med strategisk næringsplan. Jobber med brann og redning. Ruter: Stor utfordring med hensyn 
til risiko for svekkelse av rutebilbudet. Det er en viktig sak for hele Osloregionen.  

  
Hamarregionen: 
Støtter innspillet om lærere. Vi må være tydeligere på skille mellom smitte og sykdom. Vi 
kommer til å ha korona i mange år fremover. Det trykkes veldig raskt alarmknappen. Blir som en 
influensa. Viktig hvordan vi lever med korona.  Det er flere RS-pasienter enn koronapasienter 
på sykehus. Vi blir presset inn et spor. Vi må lære leve den. Ellers bra utvikling i vårt område. 
Viktig at det går bra med Oslo. Vi har ikke interesse av at Oslo blir en «smultringby». Viktig at 
Oslo er en funksjonell hovedstad.  

  
Asker-Bærum: 
Enig med Busterud. Tankevekkende at Fredrikstad og Drammen ikke er en del av det 
nåværende forskriftsregimet. Hele kommuneorganisasjonen er under stort press. Oppløsningen 
av Viken: Jobber med høringen, litt usikker på hvor reell prosessen er. Vil være avgjørende hva 
som skjer etter at beslutningen er fattet. Ikke helt sikkert at Asker skal være en del av Akershus. 
Eget fylke sammen med Bærum, Lier, Drammen? La Oslo ta de fylkeskommunale oppgavene 
for Asker? Opptatt av kollektivtrafikk.  

  
Drammensregionen: 
Vurderingen for hvorfor man skal være en del av koronaordninger bør ikke baseres på 
smittesituasjonen alene. Drammen i samarbeid med Lier har bedt om at man nasjonalt tar en ny 
vurdering basert på situasjonen i Vestre Viken helseforetak. Veldig bra med 
samarbeidsarenaene på tvers av kommunegrensene. Drammensregionen blir straks et IPR. 
Skal være på plass før jul. Veldig godt politisk forankret. Holmestrand er også med. Jobber 
også iherdig med byvekstavtale. Ingen veier eller bommer, mindre penger. Kan gjøre det på en 
litt annen måte. Håper vi lykkes. Kommunedelplanarbeid E-134: Er opptatt av å høre om det er 
noen som vet om noe nytt.  

  
Nedre Romerike: 
Mente at man for sin del ikke hadde noen annen mulighet enn å være en del forskriften. Synes 
det er leit at prosjektet med baneløsning på Romerike henger etter andre kollektivprosjekter i 
Akershus. Lørenskog er den raskest voksende kommunen i Norge.  

   
  Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 64/21 Handlingsprogram og budsjett for 2022 
 Sekretariatet presenterte forslaget til handlingsprogram og budsjett for 2022.  
 



 Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike, fremmet følgende forslag som 
tillegg under punkt 3.2.2., andre avsnitt:  

 
 Osloregionen går i dialog med nasjonale myndigheter om dagens finansieringsordning for vann 

og avløp er tilstrekkelig til å møte de store utfordringene på dette området, herunder finansiering 
for å møte krav relatert til utslipp til Oslofjorden. 

 
 Styret sluttet seg til at dette tas inn i forslaget til handlingsprogram.  

 
Innstilling til representantskapet: 
Representantskapet vedtar Handlingsprogram og budsjett for 2022.  

 
 
Sak 65/21 Møteplan for styret og representantskapet i 2022 

Sekretariatet presenterte sitt forslag. Det vil være behov for et ekstra møte i representantskapet 
i desember 2022 for å behandle budsjett.  
 
Det kom i møtet ønsker om å justere på enkelte av datoene for styremøter, hvis mulig. 

   
Vedtak: 
1. Sekretariatet får mandat til å justere møteplan for styret i tråd med innspill i møtet 
2. Det legges inn et ekstra møte for representantskapet i desember for behandling av budsjett 

for 2023.  
 
 
Sak 66/21 Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg  

Leder av interessepolitisk utvalg ga en kort orientering om arbeidet i interessepolitisk utvalg 
siden sist styremøte. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 

Sak 67/21 Høringsuttalelse, Endringer i plan- og bygningsloven og statlige planretningslinjer  
 
  Vedtak: 
 Styret vedtar høringsuttalelsen 
 
 
Sak 68/21 Høringsprosess om oppløsning av fylkeskommuner 
 
  Vedtak:  

1. Osloregionen IPR avgir ikke høringsuttalelse i forbindelse med høringsprosesser om 
oppløsning av fylkeskommuner på Østlandet. 

2. På forespørsel fra medlemskommunene, utarbeides et faktanotat om regionale 
utviklingstrekk på Østlandet og momenter for vurdering med basis bl.a. i rapporten 
«Osloregionen – utvikling og samarbeid mot 2030» fra oktober 2021, utarbeidet av 
NIBR/OsloMet på oppdrag for Osloregionen IPR.  

 
 
 



 
Sak 69/21 Kommunikasjonsstrategi for Osloregionen IPR 
  
 Vedtak: 
 Styret slutter seg til kommunikasjonsstrategi for Osloregionen IPR 
  
 
Sak 70/21 Evaluering av arbeidet med innspill til NTP 
  

Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 
Sak 71/21 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet  

Sekretariatets orientering vedlegges referatet 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

Sak 72/21 Arbeid med revisjon av ordførererklæring for klima og miljø 
 
  Vedtak: 
  Styret tar saken til orientering 
 
Sak73/21 Brev fra Virke om kompensasjonsordning til næringslivet 
   

Vedtak: 
  Sekretariatet besvarer brevet og henviser til brev fra Osloregionen til Stortinget i oktober 2020.  
 

 
Sak 74/21 Korte orienteringer fra sekretariatet  
  Sekretariatet orienterte om 
 

 Race to Zero-kampanjen 

 Klimaskole  

 Halvdags seminar om talentattraksjon 
 Samarbeid med Grønt Landtransportprogram 

 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 
Sak 75/21  Eventuelt 
 

1. Forslag fra Oslo kommune om at det sendes brev fra styret i Osloregionen med tittel 
«Regjeringen må gi forutsigbarhet for kompensasjon for koronarelaterte tiltak».  
 
Styret sluttet seg til forslaget om å sende brev. Det kom enkelte tilleggsforslag i møtet som 
søkes innarbeidet. I tillegg ble det satt en frist, mandag 6. desember kl. 12.00, om å komme 
med ytterligere forslag. Interessepolitisk utvalg fikk mandat til å ferdigstille det endelige 
brevet med formål om å få sendt det av gårde raskt.  

 



2. Ordfører Anne Hagenborg tok på vegne av Gjøvikregionen og Stor-Oslo Nord opp 
utfordringer for næringslivet med hensyn til kapasiteten på riksvei 4 mellom Oslo og Gjøvik.  

 
Styret tok presentasjonen til orientering.  

 
Tilleggssak: 
 
Sak 76/21 Behandling av budsjett – videre prosess for budsjett for 2022 
 
  Vedtak: 

1. Sekretariatet utarbeider forslag til endring av ordlyden i samarbeidsavtalen om behandling 
av budsjett, til behandling i representantskapet i juni 2022. 

2. Forutsatt at juridiske råd tilsier dette, gjennomføres representantskapets behandling av 
budsjett for 2022 via epost/digitalt spørreskjema i løpet av desember/januar. Dersom dette 
ikke er mulig, gjennomføres et møte i representantskapet via Teams i løpet av januar/tidlig 
februar.  

 
 

 


