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Osloregionen         

SAKSFREMLEGG 
      
Styret i Osloregionen 8. april 2022     Sak nr. 27/22 
       
Saksansvarlig: Eva Næss Karlsen, sekretariatet for Osloregionen  
 

 

ORGANISERING AV OSLOREGIONENS ARBEID MED OPPFØLGING AV 
TILTAKSPLAN FOR OSLOFJORDEN OG TILHØRENDE VASSDRAG 
 
FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Styret slutter seg til forslaget til prosjekt «Oppdrag Oslofjorden» og forslag til 
organisering.  

2. Styret ber sekretariatet om å etablere en administrativ koordineringsgruppe for felles 
aktiviteter og utveksling av informasjon sammen med Østlandssamarbeidet/ 
fylkeskommuner på Østlandet (forutsatt tilsvarende vedtak i Representantskapet i 
Østlandssamarbeidet 1.4.). 

 
SAKSFREMSTILLING 
 
Bakgrunn 
 
Det vises til Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, lagt frem av 
den forrige regjeringen i mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er 
svært alvorlig. Økosystemet i fjorden er truet og nær kollaps. Det vises også til 
Hurdalsplattformen av oktober 2021 som sier at «Regjeringen vil følge raskt opp 
handlingsplanen for Oslofjorden med tiltak som reduserer avrenning fra kommuner og 
landbruket, innføre forbud mot tømming av septik fra fritidsbåter i hele fjorden, og sikre en 
bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i Oslofjorden og Skagerrak.»  
 
Det vises videre til tidligere saker i styret i Osloregionen om situasjonen, herunder Sak 43/21 
- Representasjon i Oslofjordrådet for Helhetlig plan for Oslofjorden og Sak 8/22 - Uttalelse 
om Oslofjordrådet og til statsbudsjettet om Oslofjorden. 
 
Oppfølging av tiltaksplanen og miljøtilstanden i Oslofjorden berører store deler av 
Osloregionen og er en hovedprioritet i organisasjonens arbeid i 2022. Tilsvarende 
utfordringer som for Oslofjorden, herunder forurensing fra avløp, avrenning fra 
jordbruksarealer og annen forurensing i vann og vassdrag er en generell utfordring for 
mange kommuner. Medlemmene i Osloregionen har ulik tilknytning til Oslofjorden, enten 
som kystkommune eller innlandskommune med vassdrag som drenerer til Oslofjorden. 
Kommunene har en viktig rolle og et ansvar for gjennomføring av flere av tiltakene i 
tiltaksplanen. 
 
Forslag om organisering av arbeidet i et prosjekt «Oppdrag Oslofjorden» 
 
Det foreslås at Osloregionens arbeid med oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden 
organiseres som et eget prosjekt. Prosjektet «Oppdrag Oslofjorden» er en konkretisering av 
Osloregionens aktiviteter i 2022-2024 om miljøtilstanden i Oslofjorden, organisasjonens rolle 
i oppfølging av tiltaksplanen for Oslofjorden og samarbeid med ulike aktører.  
 
Prosjektet «Oppdrag Oslofjorden» har som hovedmål å være en pådriver og understøtte 
kommunene og fylkeskommunene i gjennomføring av tiltak som bidrar til bedringen av 
miljøtilstanden i Oslofjorden. Dette skal gjøres gjennom å formidle informasjon, bidra til 
erfaringsutveksling og tilrettelegge for samarbeid og følge opp aktuelle interessepolitiske 
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saker overfor nasjonale myndigheter. Hovedfokus i prosjektet er kommunenes rolle og 
ansvar knyttet til tiltaksplan for Oslofjorden.  
 
Se vedlagte prosjektbeskrivelse for mer detaljer om forslag til prosjekt. 
 
Som eksempler på aktivitet på formidling av informasjon og erfaringsutveksling er webinar 7. 
april om arbeidet for bedring av miljøtilstanden i vann, vassdrag og Oslofjorden, med innlegg 
fra Statsforvalteren, Viken fylkeskommune, NTNU i Gjøvik, Asker kommune, Moss kommune 
og Oslo kommune. Per 31. mars er det ca 70 personer påmeldt til arrangementet. Styrets 
uttalelse til klima- og miljøministeren (styremøte 11.2.2022) er et eksempel på 
interessepolitisk arbeid.  
 
Samarbeid med ulike prosjekter og initiativ 
   
Etter initiativ fra fylkesrådsleder i Viken, Siv Henriette Jacobsen, ble det i møte 4. februar i 
representantskapet i Østlandssamarbeidet vedtatt at det skulle utarbeides et forslag til 
hvordan saken om Oslofjorden kan følges opp fra Østlandssamarbeidet side. Det er 
forberedt en sak om dette til deres representantskapsmøte 1. april. I saksfremlegget til møte 
1. april står det bl.a. følgende om fylkeskommunenes rolle: 

Fylkeskommunene har ansvar for vannforvaltning og samarbeider i vannregioner på 
tvers av fylkesgrensene i landsdelen. Fra 2020 ble vannregionene endret, med to nye 
vannregioner rundt Oslofjorden: Vestfold og Telemark og Innlandet og Viken. 
Fylkeskommunene arbeider etter regionale vannforvaltningsplaner og har et utstrakt 
samarbeid med kommunene gjennom vannområder i vannregionene.  
 
Fylkeskommunene har også et helhetlig ansvar som samfunnsutviklere. I tillegg til 
vannforvaltning berører krisen i Oslofjorden mange fagområder hvor 
fylkeskommunene har et ansvar, som arealbruk, næring, samferdsel, landbruk, 
friluftsliv, kulturarv m.m., og krever koordinering mellom ulike forvaltningsnivåer. 

 
I februar/mars har det vært møter mellom sekretariatene i Østlandssamarbeidet og 
Osloregionen og kontaktpersoner fra fylkeskommunene. Fylkesrådet i Viken arbeider med en 
egen sak om Oslofjorden etter bestilling fra fylkestinget.  
 
Osloregionens prosjekt ønsker også å samarbeide med andre aktuelle prosjekter, aktører og 
initiativ. Det vises her til Ordføreroppropet for Oslofjorden, der styret i Osloregionen i 
styremøte 11. februar ga sin støtte til ordføreroppropets innspill til statsbudsjettet 2023. Det 
vises også til Prosjektet Frisk Oslofjord. 
 
I det videre arbeidet bør det være en best mulig koordinering av aktiviteter og 
informasjonsflyt mellom ulike aktører som bidrar til målet om bedring av miljøtilstanden i 
Oslofjorden. 
 
Sekretariatets anbefaling 
Organisering av Osloregionens arbeid med oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden som et 
eget prosjekt vil tydeliggjøre organisasjonens innsats for en avgrenset tidsperiode på et tema 
som er høyt prioritert på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Prosjektskissen har vært til 
behandling i Osloregionens faggruppe for klima og miljø og administrativ 
koordineringsgruppe. 
 
 
Vedlegg: Prosjektbeskrivelse «Oppdrag Oslofjorden». 

https://www.osloregionen.no/kalender/webinar-oppfolging-av-tiltaksplan-for-oslofjorden/
https://www.osloregionen.no/kalender/webinar-oppfolging-av-tiltaksplan-for-oslofjorden/

