
 

 

  

UTKAST TIL REFERAT FRA I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR 

OSLOREGIONEN 13. SEPTEMBER 2022  

  
Tilstede:   

Navn  Virksomhet  

Bjarne Haslund (leder)  Oslo kommune  

Inger Kammerud  Ringeriksregionen  

Trine Knobel  Gardermoregionen  

Svein Frydenlund  Hamar kommune/Hamarregionen  

Øyvind Sørlie  Hadelandsregionen  

Dag Aanesen Drammensregionen 

Erik Unaas  Indre Østfold Regionråd  

Helge Hasvold Bolæren  Søndre Viken  

Ola Andreas Haave Folloregionen 

  
Forfall:  

Navn  Virksomhet  
Bjarne Johannessen  Oslo kommune  

Nina Mosseby Nedre Romerike  
Jan Fredrik Lockert  Oslo kommune  
Arve Magne Vannebo  Vestfoldkommuner  
Jarle Snekkestad  Gjøvikregionen  
Terje Pettersen  Mosseregionen  

Eirik Andre Hopland Kongsbergregionen 

  

Fra sekretariatet møtte: Øyvind Såtvedt (referent), Eva Næss Karlsen og Mari Strømsvåg  

  

Møteleder: Bjarne Haslund, Oslo kommune  

  
DAGSORDEN:  
  

1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent   

  

2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 14. juni 2022   

Referatet ble godkjent 

  

3. Runde rundt bordet – hva er nytt i delregionene?  
 

Søndre Viken: 

Skifter antagelig navn til Søndre Østfold. Viktig sak - tilgang til elektrisk kraft. Vekst 

uteblir i regionen. Deler av industrien rigger seg fktisk for å bruke fossile brensler. Ikke 

bra. Inntektsutjevningsutvalget: Kommuner i området kommer dårlig ut. Utenforskap er 

den største utfordringen de står ovenfor. Ikke særlig koordinert arbeid. Stort problem, 

som nå adresses mer enn tidligere.  

 

 



Ringeriksregionen: 

Hadde statsministerens og næringsministeren på besøk i Treklyngen nylig. Ny giv på å 

få ny kraftproduksjon, flere trafoer mm. Vestre inviterte seg tilbake, og det jobbes med 

det. Et viktig tema blir utfordringer når det gjelder kapasitet i transportsystemet. Økt 

trafikk som følge av hyttebygging i Hallingdal får konsekvenser for  næringslivet, 

utbygging av kryss, påkjørsler mm. Det holder tilbake næringsutviklingen i regionen. 

Hadde møte i går om oppløsning av Viken. Mye er ugjort - ikke kommet så langt. EUs 

Urban Agenda: Søker om bli partner innenfor området bærekraftig turisme.  

 

Folloregioen:  

Ole er ny jobben. Jobber med å få oversikt. Vært på studietur rundt i regionen. Skal 

arrangere en interessentkonferanse for kyst sti fra Kambo til Ingierstrand. Follobanen 

åpner i desember. 11 minutter fra Oslo til Ski.  

 

Hamarregionen:  

Oppsummerer sommersesongen. Bra med turister. Sykehusdebatten: Endelig 

lokaliseringsbeslutning blir i desember. Enten i Moelven, eller eksisterende struktur. 

Stor debatt. Dobbeltspor: Spennende om man får penger helt til Hamar. 

Klimaspørsmålet blir stadig mer sentralt. Opptatt av mulighetene innen industrialisering. 

Det nasjonale kraftregimet skaper en del frustrasjon.  Oppkjøring til valg neste år. 

Hyttebygging er i fokus. Sliter litt med vann og avløp, må finne finansieringsløsning for 

å få til den siste byggingen. 

 

Gardermoregionen:  

NOUen fra inntektssystemutvalget er det viktigste saken. Utvalgsleder er invitert til 

regionrådet. Forslagene slår veldig forskjellig ut i kommunene. De store kommer 

dårligere ut enn de små. Vekstkommuner straffes. Renovasjon og biogassanlegg er et 

viktig tema, særlig i Nes. Ønsker samarbeid med Oslo rundt avfallsbehandling og har 

sendt henvendelse om det. Bjarne følger opp på vegne av Oslo for å undersøke status på 

henvendelsen. Skal ha fellesmøte med kommunedirektørutvalget for Nedre Romerike for 

å se tettere på samarbeid generelt. Fagskole blir også et viktig tema. Strategisk 

næringsplan for Gardermoregionen har vært under arbeid i flere år og skal nå 

implementeres, hadde nylig kickoff med representanter fra næringslivet. 

 

Hadelandsregionen. 

Ny daglig leder Ingunn Granåsen er på plass i regionrådet. Hadelandsregionen vil jobbe 

med å få opp aktiviteten igjen frem mot 1.1.24. Litt usikkert hva som skjer etter det, 

siden Gran går til Innlandet, men de andre to kommunene går til Akershus.  

 

Drammensregionen:  

Alle kommunene gjør det bra og er på riktig vei jfr. NHOs kommune-NM. Får snart 

godkjenning for de strategiske føringene som det skal satses på framover i regionen. 

Mye fokus på næringsutvikling, bl.a. helse, sirkulærøkonomi, smartby, IKT. Ønsker at 

kommunene skal inngå i samarbeid med akademia og med forskning. Behov for å 

samarbeide om IKT. De ønsker seg bredere miljø på tvers av kommunene. 

 

 

 



Indre Østfold:  

Besøk av Stortingets familie- og kulturkomite i dag. Jobber mye med Filmbyen Studio 

City, og vil fortelle om det, og om multisporthallen, som skal bygges like ved. Jernbane 

er et viktig tema. Mulighetsstudien om Oslo- Stockholm kommer 1.10, og vil være 

veldig viktig for Osloregionen og eventuelt for Indre Østfold. Mange møter på det nye 

campuset på Mysen. Fra neste år blir det nye 2- og 3 årige studier i samarbeid med 

Høgskolen i Østfold. Er også i ferd med å etablere samarbeid med NMBU. Ambisjon 5-

7 år - 1000 studenter. Inspirert av de vi hørte på Kongsvinger. Jobbes godt med 

byutvikling. Bane Nor Eiendom jobber med utvikling ved Askim stasjon og Mysen 

stasjon. Fikk ny næringssjef i Indre Østfold kommune som har kommet godt i gang, bl.a. 

med et eget investorforum i regionen. Skal bygge opp et kapitalfond for å investere i 

regionen. Mye fokus på overgangen fra Viken til Østfold. Konstruktiv innstilling fra 

Indre Østfold til denne prosessen. Skal ansettes nye direktører i alle tre fylkene neste 

uke, blir viktig. Også spennende å se hvem som blir ordførerkandidater for partiene. 

Jobbes godt i samarbeid om Ring 4 - kan gjerne presentere i et senere møte. Hadde nylig 

medlemsmøte, med bl.a. NHO og Statens vegvesen til stede. Ring 4 - begrepet brukes av 

SVV - veldig positivt.  

 

Oslo: 

Næringslivet går godt, turistene er tilbake. Har vært en del stygge voldshandlinger, som 

har vært sjokkerende for mange. I tillegg angrepet i forbindelse med Pride. Veldig 

negativ opplevelse. Har vært viktig for politikerne. Var ekstra pride samling sist helg. 

Også opptatt av inntektssystemet. For Oslo er det mest positivt. Bør kanskje se på hva 

som gjør at det er ulike utslag i Osloregionen. Oslo har vedtatt å melde seg ut av 

Osloregionens Europakontor. Oslo ønsket primært å redusere omfanget av arbeidet i 

foreningen. Har tidligere foreslått å slå sammen Osloregionens Europakontor, 

Østlandssamarbeidet og Osloregionen, men fylkeskommunene ville ikke dette. Hva som 

skjer når fylkeskommunene splittes opp igjen vet vi ikke. Når man ser på samarbeid om 

næringstransport og Oslofjord, der prosjekter skjer parallelt i Osloregionen og 

Østlandssamarbeidet, understreker det betydningen av at kommunene og 

fylkeskommunene samordner sitt arbeid. Stort engasjement i Oslo om situasjonen i 

Ukraina. 

 

4. Korte tilbakemeldinger fra Koordineringsgruppen om felles faggruppesamling på 

Kongsvinger 24. og 25. august 2022 

Koordineringsgruppen var svært fornøyd med både faglig og sosialt program på 

samlingen. Eneste negative var reisetid og avstand til hoteller.  

Flere regioner, bl.a. Ringerike og Indre Østfold og Drammen vil kunne være vertskap i 

2023.  

Det ble ikke tid til en egen samling for koordineringsgruppen på Kongsvinger. Det blir i 

stedet en fysisk samling i Oslo i løpet av høsten.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Saker til styremøtet 23. september 2022: 

5. Prosjekt grønne næringstransporter – organisering og finansiering 

Det var ingen kommentarer til saken 

6. Statusrapport handlingsprogram og budsjett for 2022 

Det var ingen kommentarer til saken 

 

7. Rutiner for forberedelse og utsendelse av innkalling og sakspapirer til styremøtene 

i Osloregionen IPR 

Forslagene fikk i hovedsak støtte fra koordingeringsgruppen. Kan være noe usikkerhet 

knyttet til om politikerene er åpne for at styremøtene kan vare inntil 2,5 time.  

8. Rapport fra interessepolitisk utvalg 

Saken legges fram i styremøtet 

9. Høringsuttalelse midtveisrapport fra Klimautvalget 2050 

Sekretariatet orienterte om den foreløpige saken, som i stor grad er basert på 

gruppearbeidene på Kongsvinger. En noe mer bearbeidet versjon legges fra, for møte i 

Interessepolitisk utvalg 16.9.  

10. Høringsuttalelse NOU 6:2022: Nett i tide – om utvikling av strømnettet 

Det ble noe diskusjon om saken også burde omtale andre spørsmål knyttet til hvordan 

kabler fremføres (i lufta eller i bakken), kommunenes innflytelse på dimensjonering av 

anlegg, samt manglende rangering av forlmål når det gjelder hvem det reserveres 

kapsitet for i strømnettet.  

Sekretariatet ba om skriftlige innspill dersom det var andre hensyn som burde omtales i 

saken. En forutsetning er imidlertid at de aktuelle spørsmålene er innenfor 

Strømnettutvalgets mandat.  

11. Jernbanekampanje høsten 2022 

Sekretariatet redegjorde for arbeid med jernbanekampanje som oppfølging av vedtadk i 

styremøtet i juni. Det er inngått avtale med kommunikasjonsbyrået Footprint. Det skal 

gjennomføres workshop om kampanjen 15. september. Forslagene skal refereres og 

fornakres i interessepolitisk utvalg og styret, henholdvis 16. september og 23. september.  

12. Foreløpig plan for arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–2036 



Sekretariatet orienterte om saken. Forslaget til milepælsplan må justeres som følge av 

nye oppdrag til transportetatene fra Samferdselsdepartementet.  

13. Status i det internasjonale profileringsarbeidet.  

Sekretariatet orienterte. Presentasjonen er vedlagt referatet.  

14. Prosess for utvikling av handlingsprogram med budsjett for 2023 

Det var ingen merknader til saken.  

 

15. Vedrørende situasjonen for næringslivet – svarbrev fra Nærings- og 

fiskeridepartementet 

Det var inge merknader til saken 

16. Korte orienteringer fra sekretariatet 

 Endringer i sekretariatet : Merete Agerbak-Jensen har sluttet. Det er utlyst en ny 

kommuikasjonsstilling 

 Arrangement under Arendalsuka om Oslofjorden ble vellykket. Samarbeid med 

Østlandssamarbeidet 

 Det jobbes med næringspolitisk webinar oktober eller november. Tema er hvordan 

Osloregionen kan bidra til å oppfylle regjerings veikart for grønt industrløft.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17. Eventuelt  

Dag Aanesen nevnte arbeid med nytt EU-direktiv om solcellepaneler, som vil kunne få 

store ringvirkninger 

Neste møte i Koordineringsgruppen blir fysisk i Oslo og starter med en god lunsj.  


