
 

 

Utkast til referat fra møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 17. 

juni 2022   
 

Sted: Teams 

 

Til stede:   
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd  (møteleder)  
Ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen  
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen  
Ordfører Are Karlsen, Vestfoldkommuner 
  
Forfall:  
Byrådssekretær Julie Ness  
Ordfører Hans Thue, Gardermoregionen 
Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Asker-Bærum 
 
Dessuten møtte:   
Bjarne Haslund, Oslo kommune 
  
Fra sekretariatet møtte:   
Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Mari Strømsvåg,  Merete Agerbak-Jensen 
 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 17. juni 2022  
  

Sak 15/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden  

  

Vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes  

  

Sak 16/22 Godkjenning av referat fra møtet den 1. april 2022  

  

Vedtak:  
Referatet godkjennes  

  

Sak 17/22 Forslag til justert mandat for interessepolitisk utvalg  

  

Vedtak:  
Interessepolitisk utvalg slutter seg til utkast til styresak  

  

Sak 18/22 Utkast til uttalelse fra Osloregionens styre om behov for utbygging av 
jernbane på Østlandet  

 
Sekretariatet redegjorde for arbeidet med utkastet så langt og at det de siste dagene var 
kommet flere saker fra Samferdselsministeren som burde refereres i saken. Sekretariatet 
foreslo også at det gjennomføres en kampanje om jernbanesatsing på Østlandet høsten 2022 



og at dette også tas inn i saken. Videre var det bestilt tekstbidrag fra delregionene om de 
forskjellige jernbanestrekningene etter sakspapirer ble sendt ut til møtet. Bakgrunnen for 
dette var at det ble vurdert til å styrke uttalelsen om den var mer konkret på utfordringer og 
behov på ulike jernbanestrekninger på Østlandet. Ikke alt av dette var kommet inn før møtet 
17. juni. Det ble anbefalt å vurdere dette i forbindelse med styremøtet.  
  

Vedtak:  
Utvalget slutter seg til utkastet med de kommentarene som fremkom i møtet  

  

 
Sak 19/22 Brev til fylkeskommunene om igjen å bli medlem av Osloregionen IPR  

 
Saxe Frøshaug foreslo at det ble tatt inn et tillegg i nest siste avsnitt:  

Det er et sterkt ønske om at fylkeskommunene som har medlemskommuner i Osloregion slutter 
seg til samarbeidet. Vi tror dette vil ha stor betydning for hvordan vi i fellesskap kan arbeide 
med å løse felles utfordringer og utnyttet felles muligheter.  

Vedtak:  
Utvalget slutter seg til utkast til brev med tillegget foreslått av Saxe Frøshaug.   
 

  

Sak 20/22 Oppnevning av ytterligere medlemmer til Oslofjordrådet  

 
Saxe Frøshaug foreslo at ordfører i Rakkestad Karoline Fjeldstad var med i forslaget. Det ble 
samtidig foreslått å utvide antallet som oppnevnes fra seks til sju.    
  

Vedtak:  
Utvalget slutter seg til utkast til styresak med endringene som ble diskutert i møtet.   
  

Sak 21/22 Eventuelt  

 

Det var ingen saker. 
  

  

 


