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Sammen med Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor har Osloregionen fått 
utarbeidet en rapport om sterke innovasjonsmiljøer og innovasjonspolitikk på Østlandet.  
Rapporten fra NIBR/Oxford Research viser at vi har sterke miljøer innenfor flere områder i 
Osloregionen.  Det arbeides bra fra det offentlige virkemiddelapparatet, men det er behov for 
enda bedre samordning på tvers av både innovasjonsmiljøer og fylkesgrenser.  

I oppfølgingen av profileringsstrategien har Osloregionen samarbeidet med flere av næring-
sklyngene i regionen om internasjonale profileringsprosjekter. Gjennom Oslo Brand Alliance 
har det blitt gjennomført flere strategiske markedsføringsprosjekter og den digitale verk-
tøykassen er videreutviklet med mer bilder og film fra ulike deler av regionen. Filmen «The 
Great escape» har blitt sett av mer enn 5 millioner internasjonalt. Vi ser at profileringsarbei-
det virker; flere blir oppmerksomme på hva Osloregionen representerer og har å by på!

I 2017 ble det klart at Oslo blir Europas miljøhovedstad i 2019. Hele Osloregionen er invitert 
til å ta del i markeringen, som vil være en viktig anledning til å styrke det regionale samar-
beidet på miljø-området, løfte grønn innovasjon og næringsutvikling og sette regionen enda 
tydeligere på det internasjonale kartet. 

Fra januar 2017 kom Ringsaker kommune i Hedmark med som medlem. Jeg ønsker også 
Ringsaker velkommen inn i samarbeidsalliansen. 

Som styreleder vil jeg takke medlemmene for den regionale innsatsen i 2017. 
Jeg ser frem til videre samarbeid i 2018!

I 2017 har samarbeidet i Osloregionen blitt utdypet og 
forsterket på viktige områder. Osloregionen har blitt en 
tydeligere stemme i politiske spørsmål som er av betydning for 
regionen. Viktige saker har vært oppfølging av Osloregionens 
areal- og transportstrategi og innspill til Stortinget i arbeidet 
med Nasjonal transportplan. Osloregionen har særlig vært 
opptatt av behovet for utbygging av jernbane i Intercity-
systemet på Østlandet og over grensen mot Stockholm og 
Gøteborg. Etablering av et interessepolitisk utvalg har vært 
viktig for å følge opp det interessepolitiske arbeidet.

Oslo, 9. april 2018

Raymond Johansen
Leder av Osloregionens styre 
Byrådsleder i Oslo kommune 
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1   Hamar Game Collective

2   Kongsberg Vitensenter – 
Devoteket

3    Eker Design, Fredrikstad

1

3

2



07

Hamar rådhus
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Profilering, verdiskaping  
og kompetanse

Oppfølging av vedtatt strategi for 
internasjonal profilering av Osloregionen
Osloregionen skårer høyt på en rekke 
internasjonale rangeringer som måler blant 
annet levestandard, helse, utdanningsnivå, 
kriminalitet, miljø og kollektivtransport. Flere 
undersøkelser viser imidlertid at Oslore-
gionens fortrinn er lite kjent. Dette svekker 
blant annet mulighetene til å tiltrekke seg 
spisskompetanse innenfor viktige om-
råder; bedriftsetableringer, investeringer og 
besøkende. 

Dette var bakgrunnen for at Osloregionens 
styre i 2012 igangsatte arbeidet med en 
strategi for internasjonal profilering, som ble 
vedtatt i 2015. Strategien innebar etablering 
av Oslo Brand Alliance, som er et samarbeid 
mellom Osloregionen, Oslo Business Region 
og VisitOSLO. Oslo Brand Alliance (OBA) 
skal sørge for den operative oppfølgingen av 
internasjonal profileringsstrategi for Oslore-
gionen. 

I 2017 var det et fokus på å bygge erfaring 
ved gjennomføring av strategiske markeds-
føringsprosjekter. I markedsføringsaktivite-
tene av merkevaren Oslo (=Osloregionen) 
knyttet til disse arrangementene, var det 
særlig stor vekt på innovativ bruk av sosiale 
medier, for å nå ut til flest mulig innenfor de 
aktuelle internasjonale målgruppene. I 2017 
produserte OBA 6 regionale matfilmer, «table 
tales», som viser matkultur i ulike deler av 
Osloregionen, samt filmen The Great Escape 
som har blitt vist på sosiale medier over 5 
millioner ganger. 

En viktig del av arbeidet i 2017 har vært 
videreutvikling av den digitale verktøykass-
en www.oslobrandbox.no som ble lansert i 
september 2016. Verktøykassen inneholder 
elementer som er fritt tilgjengelig for alle som 
ønsker å markedsføre Oslo og Osloregionen 
internasjonalt. I tillegg til nøkkelfakta, bilder 
og film, inneholder den også tips til bruk av 
sosiale medier, måling og en test som man 
kan gjennomføre for å finne ut om markeds-
føringen er i samsvar med verdiene i profil-
eringsstrategien. Høsten 2017 engasjerte 
Osloregionen fotografer som fikk i oppdrag å 
lage bilde- og filmmateriale fra hele regionen. 
Dette materialet har blitt gjort tilgjengelig i 
verktøykassen.

Medlemmene i Osloregionen er invitert til å 
være med og finansiere den operative pro-
fileringen av Osloregionen som Oslo Brand 
Partners. I 2017 deltok 24 av Osloregionens 
medlemmer i denne ordningen.

 I august ble det gjennomført workshops 
med lokale omdømmeprosjekter fra hele 
regionen. Hovedformålet var å diskutere 
hvordan kan lokal profilering kan dra nytte av 
Osloregionens regionale profileringsstrategi, 
og hvordan de lokale omdømmeprosjektene 
kan bidra inn i arbeidet med profileringen av 
hele regionen. 

Oslo Brand Alliance mottok den 24. mars 
en pris for “ New governance models” innen 
stedsprofilering på konferansen Place Mar-
keting Forum 2017 i Lyon i Frankrike. Øyvind 
Såtvedt ved Osloregionens sekretariat mot-
tok prisen på vegne av Oslo Brand Alliance. 
Place Marketing Forum er en årlig internas-
jonal konferanse som organiseres av Institut 
de Management Publique et Gouvernance 
Territoriale ved Aix-Marsielle Unversité.

Innsatsområder og 
aktiviteter i 201708

Regionale profileringstiltak i samarbeid 
med næringsklynger og -nettverk
Osloregionens støtte til profileringstiltak 
rettes mot tidsavgrensede profileringstiltak og 
profileringsprosjekter i regi av næringsklynger 
og –nettverk i Osloregionen. 

I 2017 ble det bevilget støtte til en rekke 
profileringstiltak i samarbeid med regionale 
klynger og nettverk. Næringsklyngen Sub-
sea Valley mottok støtte til å arrangere en 
pressetur, hvor formålet er å skape intens-
jonal oppmerksomhet rundt klyngen og deres 
samarbeidspartnere. 

Hamar Game Collective mottok støtte til 
deltakelse på Nordic Game Conference i 
Gøteborg, som regnes som den viktigste 
arenaen for industrien i Norden. Målet med 
deltakelsen var å få økt synlighet for spill-
industrien i Osloregionen og å markere seg 
som et ledende spillmiljø i Europa. 

Oslo Edtech har status som Arena-prosjekt 
i Innovasjon Norges klyngeprogram. Klyn-
gen fremmer utvikling, kommersialisering 
og eksport av norske læringsteknologier 
(Edtech). Oslo Edtech er godt kjent med 
profileringsstrategien for Osloregionen og 
ønsker å benytte den digitale verktøykassen 
som er utviklet av Oslo Brand Alliance aktivt 
i sitt arbeid. I januar 2017 fikk klyngen støtte 
til å gjennomføreaktiviteter knyttet til BETT 
London, som er en av verdens største utdan-
nings- og teknologimesser, og kommunikas-
jonen av disse.

Besøksordningen Green Visits fikk økono-
misk støtte fra Osloregionen i januar 2017. 
Prosjektet ledes av Oslo Renewable Energy 
and Enviroment Cluster (OREEC), et nettverk 
som består av ca 85 partnere i Osloregionen.  
Green visits handler om å utvikle en felles 
besøksordning for å øke synligheten av 
Osloregionen innenfor innovative løsninger 
innen fornybar energi, miljø- og klimateknolo-
gi. Prosjektet er forankret i Osloregionens 
internasjonale profileringsstrategi og bidrar 
med å styrke regionens internasjonale 
posisjon. Siden Green vists ble lansert i 
juni 2017 har 21 partnere fra ulike deler av 
Osloregionen blitt med i ordningen. I desem-
ber bevilget Osloregionen økonomisk støtte 
til prosjektet «Fra besøk til business» som er 
en forlengelse av «Green visits». Hovedmålet 
med prosjektet er å øke verdiskaping gjen-
nom internasjonale samarbeidsrelasjoner og 
eksportmuligheter for den grønne næringen i 
Osloregionen. 

I september 2017 inngikk også Osloregionen 
en partnerskapsavtale med OREEC. Part-
nerskapsavtalen innebærer at Osloregionen 
blir invitert med i samarbeid og får tilgang til 
kompetanse og nettverk som vil være nyttig 
for Osloregionen fremover, blant annet i 
forbindelse med oppfølgingen av Osloregion-
ens areal- og transport strategi.

1     Prisutdeling mars 2017 
«New governance models»  
i Lyon, Frankrike

2   Bilde fra filmen «The great 
escape Oslo»

1 2
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MIPIM
MIPIM er en av verdens største eiendoms- 
og byutviklingsmesser og en stor møteplass i 
profileringssammenheng. MIPIM arrangeres 
hvert år i mars i Cannes i Sør-Frankrike. 
Eiendomsklyngen i Osloregionen, organisert 
gjennom foreningen Oslo Metropolitan Area 
(OMA), er representert med en stand på 
messen. OMAs hovedmål med deltakelsen 
er å markedsføre Osloregionen som den 
mest attraktive byregionen i Skandinavia for 
utenlandske etableringer og investeringer.

Sammen med Oslo kommune har Oslo-
regionen siden 2012 gitt årlig økonomisk 
støtte til MIPIM som en del av innsatsen for 
å synliggjøre Osloregionen internasjonalt. 
Osloregionens sekretariat fasiliteter også 
deltakelse fra samarbeidsalliansens med-
lemsorganisasjoner under MIPIM. I tillegg 
til Oslo kommune, deltok representanter for 
Oppegård, Ski, Follorådets sekretariat og 
Osloregionens sekretariat.  

I 2017 var Osloregionen med å arrangere to 
arrangementer sammen med Oslo Mteropolitan 
Area: Oslo Investors Summit  og seminaret 
”Creating Great Cities: How to compete su-
ccessfully?»

Oslo Investor Summit er møteplass tilpasset 
globale investorer og end users (selskaper 
eller deres næringsmeglere) som enten kan 
tenke seg å investere i Norge eller etablere 
selskaper her. Årets tema var ”Pawn is new 
the Queen”. Temaet spilte på at Magnus 
Carslsen var et av trekkplastrene på Oslo-
region-standen. Som året før, var det stor 
interesse blant potensielle investorer og ca. 
60 deltakere på arrangementet. 

”Creating Great Cities: How to compete su-
ccessfully” var et arrangement i MIPIMs hoved-
program, og viste fram hvordan Oslo arbeider 
med sine strategier for smarte byer. Moderator 
var professor Greg Clark. 

OTC
Offshore Technology Conference (OTC) 
arrangeres hvert år i Houston i månedsskiftet 
april/mai og er verdens største messe for 
olje- og gassindustrien med mer enn 2300 
utstillere og deltakere fra over 100 land. 
Hvert år deltar en delegasjon fra Norge på 
messen. I 2017 deltok Osloregionenen på 
messen for første gang som del av en dele-
gasjon fra næringsklyngen Subsea Valley. 
Med på turen var også ordfører i Asker Lene 
Conradi og næringssjef i Bærum Tore Gulli. 

I tillegg til deltagelse på messen, deltok 
delegasjonen fra Osloregionen bl.a. på stu-
diebesøk ved Texas Medical Center, Statoils 
kontor i Houston,  seminarer om energipo-
litikk, klyngeutvikling og demografiske og 
politiske endringer i USA. En rekke av bedrif-
tene som var med kom fra Osloregionen, og 
flere av dem mottok priser for nye innovative 
produkter og systemer. 

Innovative offentlige anskaffelser  
– Grønt byggskifte
Byggesektoren står for ca. en tredel av alle 
klimagassutslipp når man tar hensyn til hele 
klimafotavtrykket. Som store bestillere av 
bygg kan kommuner og fylkeskommuner, 
i samarbeid med næringslivet, derfor ta 
en lederrolle i et grønt byggskifte gjennom 
innovative offentlige anskaffelser.  Dette var 
bakgrunnen for konferansen som Oslore-
gionen arrangerte sammen med Nasjonalt 
program for leverandørutvikling og Østlands-
samarbeidet den 28. mars 2017. Det var 
ca. 160 deltakere fra næringsliv, akademia, 
kommuner og fylkeskommuner i regionen. 

Profilering, verdiskaping  
og kompetanse

Smart spesialisering på Østlandet 
Osloregionen, Østlandssamarbeidet og 
Osloregionens Europakontor satt i 2016 i 
gang et samarbeid om et forprosjekt for å 
se sterke nærings- og innovasjonsmiljøer 
samt virkemiddelapparat på Østlandet i 
sammenheng. I 2017 ble rapporten «Inn-
ovasjonsmiljøer og -politikk på Østlandet: 
fortrinn, utfordringer og noen muligheter for 
smart spesialisering», som er laget av NIBR 
og Oxford Research, ferdigstilt. Rapporten 
presenterer ny kunnskap og gir anbefalinger 
om konkrete tiltak som kan bidra til økt ver-
diskaping i konkurranseutsatte næringer på 
Østlandet. I forbindelse med utarbeidelsen 
av rapporten deltok Osloregionens sekreta-
riat i en utvidet arbeidsgruppe sammen med 
representanter fra Østlandssamarbeidet og 
Osloregionens Europakontor.

Basert på rapporten utarbeidet Osloregio-
nens sekretariat en populærvitenskapelig 
kortversjon som sammenfatter hovedfunn og 
anbefalinger. Sekretariatet har også presen-
tert rapporten i ulike fora, bla. i forbindelse 
med møte i faggruppen for profilering, verdi-
skaping og kompetanse. 

I forlengelsen av prosjektet skal det vurderes 
om man skal starte opp et hovedprosjekt 
basert på metodikken knyttet til smart spe-
sialisering. I denne forbindelse har det blant 
annet  blitt opprettet dialog med Innovasjon 
Norge. Denne prosessen vil fortsette i 2018.

   NMBU – Norges miljø-  
og biovitenskapelige  
universitet, Ås
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Oppfølging av Samordnet areal- og  
transportstrategi for Osloregionen 
I mai 2016 vedtok Osloregionen «Samordnet 
areal- og transportstrategi for Osloregio-
nen» (ATP-strategi). Strategien støtter opp 
om Osloregionens hovedmål om å være en 
konkurransedyktig og bærekraftig region i 
Europa. 

I 2017 har det vært fokus på å informere 
om innholdet i strategien og mobilisere slik 
at denne legges til grunn i kommunal og 
regional planlegging og ved forhandling med 
staten om bypakker og bymiljøavtaler. Det er 
produsert en kortfilm som presenterer hoved-
budskapet i strategien. Gjennom eksempler 
fra byene Fredrikstad, Kongsberg og Lille-
strøm illustreres følgende mål og prinsipper i 
strategien:
 
–  Flerkjernet utvikling. Utbyggingsmønste-

ret skal være arealeffektivt basert på prin-
sipper om flerkjernet utvikling og bevaring 
av overordnet grønnstruktur. 

–  Rasjonelt transportssystem. Transport-
systemet skal på en rasjonell måte knytte 
den flerkjernete regionen sammen, til 
resten av landet og til utlandet. Transport-
systemet skal være effektivt, miljøvennlig, 
med tilgjengelighet for alle og med lavest 
mulig behov for biltransport. 

–  Klimamål. Osloregionen skal oppfylle 
nasjonale og regionale klimamål. Person-
transportveksten i byområder skal tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange.

Påvirkning og dialog knyttet til Nasjonal 
Transportplan 2018-2029 og Stortings-
melding om bærekraftige byer og sterke 
distrikter
Osloregionens areal og transportstrategi har 
vært grunnlag for innspill til høringsproses-
ser som Nasjonal Transportplan (NTP) og 
innspill til stortingsmelding om bærekraftige 
byer og sterke distrikter. Osloregionen har 
også gitt høringssvar til Sveriges nasjo-
nale transportplan og til EUs høring om 
TEN-T-nettverket, med utgangspunkt i mål 
og deltstrategier i ATP-strategien. 

Nasjonal Transportplan 2018-2029
I 2017 ble det gitt høringsinnspill til Nasjonal 
transportplan (NTP) 2018-2029. Osloregio-
nen deltok også i høringen i Stortinget den 
25. april. I høringsinnspillet ble utviklingen av 
regionen som en flerkjernet region vektlagt, 
sammen med behovet for investeringer i 
jernbaneutbygging på Østlandet, både In-
terCity, Østlandsstjerna og Oslo-navet. I hø-
ringsinnspillet ble det også påpekt utfordrin-
ger knyttet til godstrafikken. Forsterking av 
grensekryssende jernbane ble også vektlagt 
og det ble foreslått en formulering om felles 
planlegging med Sverige for strekningen 
Halden – Gøteborg. Flertallet i Stortingets 
Transport - og kommunikasjonskomité sluttet 
seg til denne formuleringen i forbindelse med 
Stortingets behandling av NTP. 

NTP og de siste årenes utvikling i godstrans-
port til og gjennom Osloregionen, viser at 
det er behov for å følge opp problemstillinger 
knyttet til godstransport. I vedtatt NTP vises 
det til kommende konseptvalgutredning 
for terminalstruktur for Oslofjordområdet. I 
påvente av kommende utredninger og den 
utfordringen godsproblematikk er for Oslo-
regionen, ble det i slutten av 2017 initiert et 
gods- og logistikkprosjekt. 

Areal, transport 
og klima  

Prosjektet vil starte opp i 2018. Prosjektet vil 
være viktig i den videre dialogen med nasjo-
nale myndigheter.

Stortingsmelding om bærekraftige byer og 
sterke distrikter – BEST-konferansen 2017
Regjeringen la den 17.02.2017 frem stor-
tingsmelding om bærekraftige byer og 
sterke distrikt. Osloregionen har underveis 
i utvikling av stortingsmeldingen hatt dialog 
med Kommunal- og moderniseringsdeparte-
mentet. Flere av innspillene fra Osloregionen 
er tatt inn i meldingen, med et eget kapittel 
om utviklingen i hovedstadsregionen. Tema 
som flerkjernet utvikling, og at jernbanesat-
sing også bidrar til utvikling av attraktive byer 
for næringsliv og innbyggere i regionen er 
omtalt i meldingen.

BEST-konferansen 2017 hadde som tittel 
«Bypolitikk og byutvkling» og ble arrangert 
16. februar. Her var byutvikling og byenes 
rolle i klimaarbeidet tema. Statsråd Jan Tore 
Sanner presentert innholdet i stortingsmel-
dingen, etterfulgt av et omfattende program 
om bypolitikk og byutvikling. 

Klimasatsing - samordning,  
videreutvikling og profilering
Klimaperspektivet er integrert i «Samordnet 
areal- og transportstrategi for Osloregionen», 
der det heter at Osloregionen skal nå nasjo-
nale og regionale klimamål. Som et kunn-
skapsgrunnlag for den videre klimasatsingen 
i Osloregionen, ble det høsten 2017 initiert 
er prosjekt om kartlegging av klima- og ener-
giplaner i kommuner og fylkeskommuner, 
herunder klimamål og måloppnåelse blant 
medlemmer i Osloregionen. 

Dette arbeidet vil bli fullført i 2018 og vil også 
inngå i et grunnlag for Osloregionens arbeid 
mot 2019, da Oslo er utnevnt til å være Eu-
ropas miljøhovedstad. 

Forskning og utvikling 
Osloregionen er samarbeidspartner og refe-
ransemiljø i ulike FoU-prosjekter/-søknader 
med relevans for oppfølging av vedtatt areal- 
og transportstrategi. I 2017 gjelder dette: 

–  KLIMATT: Kunnskap og kompetanse for 
klimavennlig og attraktiv byutvikling, TØI. 
Sluttrapport fra prosjektet ble presentert i 
november 2017.

–  Utvikling av indikatorer for grønnstruktur 
og økosystemer, Urban EEA (Experimental 
Ecosystem Accounting), NINA. Formålet 
med prosjektet er å studere økosystemtje-
nester fra urbane økosystem i Osloregi-
onen, for grøntområder og bynær natur. 
Prosjektperiode er 2016-2019.

–  Osloregionen har i 2017 vært diskusjons-
partner med Transportøkonomisk institutt, 
Akershus fylkeskommune og Oslo kommu-
ne i forarbeider til søknader til utlysninger i 
EUs H2020-program innen mobilitet, med 
søknadsfrist i 2018.

1   Sykkelbyen Lillestrøm,  
fra Osloregionens ATP-film

2   Holmestrand stasjon

1 2
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Høsten 2016 satte Osloregionens styre ned 
en politisk ad-hoc-gruppe for interessepoli-
tikk. Gruppen hadde frem til desember 2017 
følgende sammensetning: 

Ordfører Tage Pettersen
Moss kommune, leder

Byrådsleder Raymond Johansen  
Oslo kommune

Ordfører Lise Selnes 
Nord-Odal kommune

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen,  
Akershus fylkeskommune

Fylkesvaraordfører Siv Jacobsen,  
Østfold fylkeskommune

Gruppen fikk i sitt mandat ansvar for å definere 
Osloregionens interessepolitiske rolle, utvikle 
strategier for gjennomslag i prioriterte saker og 
avklare rammer for et tettere interessepolitisk 
samarbeid med Østlandssamarbeidet. 

Gruppen fikk samtidig fullmakt til å definere 
og gjennomføre interessepolitiske tiltak knyttet 
til Stortingets behandling av Stortingsmelding 
om NTP 2018-2029 og Stortingsmelding om 
bærekraftige byer og sterke distrikter, som 
begge ble lagt frem og behandlet i Stortinget i 
vårsesjonen 2017. 

Utvalget har i 2017 arbeidet med følgende 
områder/saker: 

–  Innspill til og behandling av NTP våren 2017 
–  Innspill til og behandling av Stortingsmelding 

om bærekraftige byer og sterke distrikter
–  Forsvarets landmaktutredning, lokalisering 

av nasjonal helikopterbase
–  Brev til Samferdselsministeren om vedlike-

hold av jernbanestrekningen Oslo-Stockholm 
–  Høringsinnspill til EUs TEN-T-program og 

svensk NTP

Utvalget deltok på to høringer på Stortinget 
i 2017: 
– Om forslaget til Nasjonal transportplan
– Om Forsvarets landmaktutredning

Osloregionen fikk betydelig gehør for syns-
punktene i forbindelse med behandlingen av 
disse sakene. 

Opprettelsen av utvalget er vurdert som en 
suksess. Styret gjorde i desember 2017 ved-
tak om å gjøre utvalget permanent. Mandatet 
ble videreført, med et løpende ansvar for å 
følge opp Osloregionens interessepolitiske 
saker. Det legges vekt på at utvalget skal 
holde styret orientert om sakene som det 
arbeides med i utvalget. Sekretariatet for 
Osloregionen er sekretariat for utvalget.

Interessepolitisk 
arbeid

Innsatsområder og aktiviteter i 201714

Siv Jacobsen, Østfold fylkeskommune 
og Tage Pettersen, Moss kommune 

på høring i Stortingets transport- 
og kommunikasjonskomité 25. april om 

Nasjonal Transportplan.
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Deltakelse på regionråds-
møter og andre regionale 
arrangement

Høsten 2017 har sekretari-
atet i Osloregionen deltatt 
på regionrådsmøter som 
observatør og for å infor-
mere om Osloregionens 
arbeid. I løpet av 2017 
har sekretariatet deltatt 
på møter i Vestregionen, 
Nedre Glomma Regionråd, 
Samarbeidsrådet for Nedre 
Romerike, Hadelandsregio-
nen og Kongsbergregionen. 
Osloregionen deltok også på 
oppstartsseminar i juni om 
areal og transportstrategi for 
Mjøsbyen, der det ble gitt en 
presentasjon av areal- og 
transportstrategien.

Tettere samarbeid med 
Østlandssamarbeidet 
og Osloregionens 
Europakontor
 

Som en oppfølging av vedtak 
om tettere samarbeid mel-
lom Østlandssamarbeidet, 
Osloregionens Europakontor 
og Osloregionen, ble det fra 
1.1.2017 gjort en samloka-
lisering av sekretariatene 
for de tre organisasjonene i 
Schweigaards gate 10 (Galleri 
Oslo).  Styret i Osloregionen 
og Kontaktutvalget i Østlands-
samarbeidet besluttet i 2017 
at det skulle drøftes et tettere 
samarbeid på areal-, trans-
port og klimaområdet. I den 
forbindelse ble det nedsatt 
en administrativ gruppe med 
representanter fra fylkeskom-
munene i Vestfold, Hedmark, 
Østfold og Akershus. Den 
administrative gruppen har 
sammen med sekretariatene 
utarbeidet forslag til en tettere 
koordinering og samarbeid. 
Målet med bedre samordning 
er å bidra til mer effektiv res-
sursbruk og styrke regionens 
gjennomslagskraft. Forslaget 
er sendt til politisk behandling 
i de to organisasjonene.

Smart Mobility Norway 

Konferansen Smart Mobility 
Norway ble arrangert den 7. 
september på Norges Vare-
messe i Lillestrøm. OREEC 
(Oslo Renewable Energy 
and Environment Cluster) 
og Norges Varemesse 
arrangerte fagkonferansen 
og utstillingen med temaet 
«Bærekraftig næringsutvik-
ling innen transport.» Oslore-
gionen var samarbeidspart-
ner og deltok med en egen 
stand på arrangementet. 
Osloregionen deltok også i 
det faglige programmet på 
konferansen med foredrag 
i sesjonen Norsk nærings-
utvikling og nye norske 
transportløsninger. 

BEST-konferansen 2017

BEST-konferansen arran-
geres årlig og er den den 
viktigste utviklingskonferan-
sen for Osloregionen. Som 
tidligere år, ble konferan-
sen arrangert i samarbeid 
med NHO. Konferansen 
veksler mellom bærekraftig 
utvikling og internasjonal 
konkurransekraft som tema. 
BEST 2017 hadde tittelen 
«Bypolitikk og byutvikling». 
Se omtalen over i kapittelet 
Areal, Transport og Klima. 
En egen programkomite med 
deltagelse fra Osloregionen 
og NHO var ansvarlig for å 
lage programmet.

Kontaktintensitet  
Stockholm - Oslo
 

I samarbeid med Mälar-
dalsrådet, Stockholms Läns 
Landsting, Stockholm- Oslo 
2:55 og Akershus fylkeskom-
muner, har Osloregionen tatt 
initiativ til utarbeidelse av en 
rapport som ser på integra-
sjon mellom næringsliv og 
akademia i Stocholmsregi-
onen og Osloregionen, og 
forbindelsene mellom de to 
byregionene. Arbeidet blir 
gjennomført av konsulents-
elskapet SWECO og forven-
tes å foreligge i april 2018. 

Oslo Urban Arena 

Osloregionen er medarran-
gør av den årlige konferan-
sen «Oslo Urban Arena», 
som i 2017 ble arrangert den 
20.-21. september.  Oslo Ur-
ban Arena fokuserer på ur-
bane løsninger og rammene 
for en god byutvikling settes 
på dagsorden. Osloregionen 
hadde ansvar for en delse-
sjon om EUs Urban Agenda 
on Circular Economy.  

På konferansen deltok flere 
av Osloregionens medlem-
mer med stand i Folketea-
terpassasjen. Dette var en 
felles stand fra kommunene 
Holmestrand, Sande, Hof, en 
stand fra Mosseregionen og 
en fra Hamarregionen, i til-
legg til Osloregionens stand.

Samarbeid på  
næringsområdet

Osloregionen har i 2017 
videreført samarbeidet med 
NHO Oslo og Akershus om 
BEST-konferansen. Oslore-
gionen har også samarbei-
det med Nasjonalt program 
for leverandørutvikling. 
Samarbeidet med Innova-
sjon Norges klyngeprogram 
er i løpet av året styrket, og 
vil bli ytterligere videreutvi-
klet i 2018. Sekretariatet har 
i 2017 også styrket samar-
beidet med Næringsforum 
Oslofjord Vest som repre-
senterer næringsrådene i 
Nedre Buskerud samt Asker 
og Bærum.

Kommunikasjonsmateriell  
- ny designmanual

Osloregionen utviklet våren 
2017 en ny visuell profil, som 
inkluderer logo, internett-
sider, nyhetsbrev og ulike 
designelementer, slik at 
Osloregionen fremstår med 
en klar og tydelig stemme. 
Innholdet i designmanualen 
er tilgjengelig for medlemmer 
av Osloregionen på nettside-
ne. De nye nettsidene www.
osloregionen.no ble lansert i 
juni 2017 og utgjør sammen 
med nyhetsbrev, Face-
book-side og Twitter-konto 
viktige kommunikasjonska-
naler for Osloregionen. 

Andre tiltak og prosesser 

Innsatsområder og aktiviteter i 2016 Innsatsområder og aktiviteter i 2016 

+
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Vippa, Vippetangen
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Den strategiske samarbeidsalliansen Osloregionen ble 
etablert 1. januar 2005. I 2017 har Osloregionen bestått av 78 
kommuner og fem fylkeskommuner i hovedstadsområdet. 
Antall innbyggere i Osloregionen pr. 1. januar 2017 var i følge 
SSB ca. 2,37 millioner, noe som utgjorde ca. 45 prosent av 
Norges befolkning. 

Samarbeidet er et svar på en situasjon der Osloregionen 
opplever sterkt vekstpress i et nasjonalt perspektiv, og 
samtidig skjerpet konkurranse fra stadig sterkere europeiske 
storbyregioner.

Osloregionens samarbeidsplattform  
angir følgende rammer for virksomheten:  

–  Strukturert og målrettet regionalt samarbeid skal gi 
grunnlag for samordnet opptreden i saker som er 
viktige for regionen.

–  Samarbeidet skal rettes inn mot områder der 
samordning av deltakernes innsats vil være viktig, 
enten fordi oppgavene ikke kan ivaretas alene, 
eller fordi det i dag ikke er arenaer som ivaretar 
oppgavene tilstrekkelig godt.

–  Samarbeidet er basert på frivillighet og et tillitsba-
sert interessefellesskap. 

–  Gjennom å gå inn i alliansen har deltakerne mark-
ert tilhørighet til den arbeids-, bolig- og servicere-
gionen som hovedstadsområdet utgjør.

Visjon og strategier
I 2016 vedtok Samarbeidsrådet reviderte strategiske 
føringer og innsatsområder:  

Visjonen skal underbygges med flerkjernet utvikling 
basert på ulike regionale fortrinn, kvaliteter og mulig-
heter, sterkere byer/byklynger, og samordnede areal 
og transportløsninger som ivaretar klima og miljø.  

Roller og arbeidsformer 
– Skape møteplasser og nettverk
– Styrke felles identitet 
–  Drive erfaringsoverføring og  

kunnskapsutvikling 
– Utvikle felles holdninger og strategier 
–  Ha dialog med og påvirke nasjonale  

myndigheter 
–  Samarbeide og bygge nettverk med  

andre organisasjoner

INNSATSOMRÅDER OG PRIORITERTE  
AKTIVITETER 2017 - 2020   

1. Areal, transport og klima/miljø
Følge opp revidert versjon av «Samordnet areal- og 
transportstrategi for Osloregionen» (2016) innenfor 
temaene:  

–  Dialog og samarbeid knyttet til oppfølging av strat-
egien i regionale og kommunale planer og avtaler 

–  Påvirkning og dialog knyttet til nasjonale ramme-
betingelser. Virkemidler for flerkjernet utvikling, 
klimavennlige transportløsninger og reell samord-
ning mellom transportprioriteringer og areal- og 
byutvikling vil bli spesielt vektlagt 

–  Internasjonalt samarbeid om transportløsninger  
til utlandet

–  Samarbeid, samordning og læring, både internt  
i Osloregionen og i samarbeid med eksterne  
aktører regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

–  Løpende vurdering av behovet for nye regionale 
utredninger på fylkesovergripende nivå

2. Verdiskaping og kompetanse
–  Kartlegge regionale styrker i regionen 
–  Støtte opp rundt utvikling av næringsklynger, byer 

som regionale vekstmotorer og andre territorielt 
baserte strategier for næringsutvikling

–  Arbeide for bedre samarbeid om virkemiddelbruk 
og næringspolitikk innenfor Osloregionen

–  Arbeide for å styrke samarbeidet med universiteter, 
høgskoler og forskningsinstitusjoner som regionale 
strategiske aktører

 
3. Felles internasjonal profilering av Osloregionen
Følge opp «Internasjonal profileringsstrategi for 
Osloregionen» (2015) gjennom å:  

–  Utvikle samarbeidet innenfor Oslo Brand Alliance
–  Kartlegge kvaliteter og mobilisere aktører i  

regionen som kan være ressurser i den  
internasjonale profileringen av Osloregionen

20 Visjon og 
strategier Visjon

Osloregionen skal være en 
konkurransedyktig og bærekraftig 
region i Europa.

Henie Onstad 
Kunstsenter, Høvik
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Ringsaker kommune i Hamarregionen ble 
nytt medlem i Osloregionen fra januar 2017. 
I løpet av året ble det også klart at nye San-
defjord kommune går med som medlem fom. 
2018. Stokke kommune, som er innlemmet i 
nye Sandefjord, var medlem tom desember 
2016.  Hjartdal kommune i Telemark varslet i 
desember 2017 at kommunen melder seg ut 
av Osloregionen fom. januar 2019. 

Samarbeidsrådet 
Samarbeidsrådet er Osloregionens høyeste 
organ, og ledes av styrets leder. Rådet fast-
legger strategier for samarbeidet i Osloregi-
onen, og fastsetter årlig medlemskontingent. 
Hvert medlem deltar i samarbeidsrådet med 
én stemme. Samarbeidsråd holdes ordinært 
én gang hvert kalenderår. 

Samarbeidsrådet 2017 ble arrangert 12. juni 
i Tøyen Startup Village i Oslo. I den formel-
le delen av samarbeidsrådsmøtet ble det 
vedtatt at medlemskontingenten for 2018 
videreføres på nivå fra 2017, dvs. kr. 1,50 pr. 
innbygger (kr. 3,- for Oslo). Kontingentsatsen 
pr innbygger har vært uendret siden 2010. 

Som vanlig var det også en konferansedel 
på møtet. Jernbanedirektør Elisabeth Enger 
orienterte om jernbanereformen og utfor-
dringene for jernbanen på Østlandet i årene 
fremover. Pål Rød Brun fra Nordic Sustaina-
ble Ventures holdt foredrag om Smart mobi-
litet. Deltagerne fikk også høre byrådsleder 
Raymond Johansen snakke om ambisjoner 
for Oslo som motor for næringsutvikling, 
og orientering om Tøyen Startup Village 
ved daglig leder Beathe Due. Det var også 
orienteringer om hva som skjer på nærings-
området i Hamar, Kongsberg og Fredrikstad 
ved de tre ordførerne. 

Medlemmer

Osloregionens styre hadde følgende sammensetning per 31.12.2017:

Politiske organer

Raymond Johansen
Leder

Oslo kommune      
Byrådsleder 

Tore Opdal Hansen
Nestleder

Drammensregionens
5-kommunesamarbeid 
Ordfører, Drammen kommune

Lars B. Salvesen

Akershus
fylkeskommune   
Fylkesvaraordfører

Siv Jacobsen

Østfold
fylkeskommune 
Fylkesvaraordfører

Roger Ryberg

Buskerud
fylkeskommune 
Fylkesordfører

Bjørn Sverre Birkeland

Kongsbergregionen     
Ordfører, Tinn kommune

Nils Røhne

Hamarregionen   
Ordfører, Stange kommune

Petter Berg

Midtre Vestfold regionråd   
Ordfører, Tønsberg kommune

Are Karlsen

Region Nordre Vestfold    
Ordfører, Horten kommune

Per Berger

Ringeriksregionen    
Ordfører, Hole kommune

Kamilla Thue

Kongsvingerregionen  
Ordfører, Eidskog kommune

Gustav Kalager

Midt-Buskerud   
Ordfører, Krødsherad
kommune

Lisbeth Hammer 
Krogh

Vestregionen     
Ordfører, Bærum kommune

Olav Breivik

Regionrådet for 
Indre Østfold    
Ordfører, Hobøl kommune

Sindre Martinsen-Evje

Nedre Glomma Regionråd
Ordfører,  
Sarpsborg kommune

Thor Edquist

Haldenregionen
Ordfører, Halden kommune

Per Gunnar Sveen

Hedmark fylkeskommune     
Fylkesrådsleder

Tom Anders Ludvigsen

Folloregionen
Ordfører, Vestby kommune

Hanne Tollerud

Regionrådet for 
Mosseregionen
Ordfører, Moss kommune

Harald Tyrdal

Regionrådet for Hadeland     
Ordfører, Lunner kommune

Tom Staahle

Øvre Romerike Utvikling 
Ordfører, Ullensaker kommune

Ragnhild Bergheim

Samarbeidsrådet for
Nedre Romerike   
Ordfører, Lørenskog kommune

Deretter var det orientering om Hovinbyen 
ved byråd for byutvikling Hanna Marcussen, 
og Byutvikling og foredrag om sosial bære-
kraft, ved leder av Gamle Oslo bydelsutvalg 
Viktor Rakov Gjengaar. 

Etter konferansedel og rådsmøte var det 
befaring i Hovinbyen – Ensjø og mat og 
mingling på Tøyen.

Styret 
Styret er det utøvende organ for Osloregi-
onen, og ivaretar Osloregionens interesser 
mellom møtene i samarbeidsrådet. Styret 
iverksetter samarbeidsrådets beslutninger og 
vedtar blant annet årlig handlingsprogram og 
budsjett for samarbeidsalliansens virksom-
het. Oslo kommune, fylkeskommunene og 
regionrådene har én representant hver i 
styret. 

Styret hadde 5 møter i 2017, hvorav et 
møte pr e-post, og behandlet 66 saker. 
Blant sakene var: 
–  Profileringstiltak i samarbeid med Hamar 

Game Collective, OREEC/Kunnskapsbyen 
Lillestrøm (Green Visits), Oslo Metropolitan 
Area (Mipim), Oslo EdTech, 

–  Mandat og milepælsplan for Osloregionens 
interessepolitiske ad hoc gruppe

– Styrking av Osloregionens sekretariat
–  Innspill til Stortingets Transport- og 

kommunikasjonskomité i forbindelse med 
behandlingen av NTP

– Revidert budsjett 2017
– Medlemskontingent 2018
– Partnerskapsavtale med OREEC
– Togforbindelsen Oslo – Stockholm
– Deltagelse på Mipim 2018
–  Medlemskap i Osloregionen for Sandefjord 

kommune
–  Samarbeid med Østlandssamarbeidet om 

areal, transport og klima
–  Rapport fra NIBR/Oxford Research om Inn-

ovasjonsmiljøer og politikk på Østlandet
– Ny styringsmodell for Oslo Brand Alliance
– Handlingsplan og budsjett for 2018
– Valg av leder og nestleder

Følgende personer har gått ut av styret i løpet av 2017 som  
følge av stortingsvalget 2017 eller endringer i regionrådene:

– Tage Pettersen, Moss kommune
– Lise Selnes, Nord-Odal kommune
– Tuva Moflag, Ski kommune
– Monica Vee Bratile, Hurum kommune
– Erik Unaas, Eidsberg kommune
– Grethe Sjøli, Nes kommune
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Sekretariatet har ansvar for å legge til rette 
for samarbeidsrådet og styret i Osloregio-
nen. Sekretariatet har det løpende plan- og 
budsjettansvaret, ivaretar overordnet koor-
dinering av Osloregionens administrative 
arbeid og samordner alliansens utadrettede 
virksomhet. Styret besluttet i 2017 å styrke 
sekretariatet med en midlertid stilling i tillegg 
til de to faste stillingene man har hatt fra før.

Sekretariatet har i 2017 bestått av direktør  
Øyvind Såtvedt, fagsjef Grethe Salvesvold 
(tom. februar 2018), spesialrådgiver Eva 
Næss Karlsen (fom. juni 2018) og rådgiver  
Ingrid Helene Garmann Johnsen (fom. 
oktober 2018). Seniorrådgiver Erik Hansen 
i Oslo kommune har i tillegg vært tilknyttet 
sekretariatet og har blant annet arbeidet 
med informasjon og arrangementer (tom juni 
2018). 

Koordineringsgruppen skal bidra til utvik-
ling av helhetlige strategier, informere om 
og forankre samarbeidsalliansens arbeid 
i medlemsorganisasjonene, og målbære 
synspunkter og innspill fra medlemmene inn i 
samarbeidet. Gruppen har representanter fra 
Oslo kommune, de deltakende fylkeskommu-
nene og regionrådene.
 
Faggruppene skal bidra til strategiutvikling 
innen Osloregionens prioriterte satsingsom-
råder og er ansvarlig for utredningsoppdrag 
og lignende på oppdrag fra Osloregionens 
styre. Gruppene har medlemmer fra fylkes-
kommunene, Oslo kommune og regionrå-
dene i Osloregionen. Samarbeidsalliansen 
har siden opprettelsen hatt en faggruppe for 
utbyggingsmønster, samferdsel og kollek-
tivtransport. I 2016 ble det i tillegg opprettet 
en faggruppe for profilering, verdiskaping og 
kompetanse.  

Administrative grupper 2017 
Osloregionens administrative 
koordineringsgruppe:
–  Bjarne Haslund, Byrådslederens kontor, 

Oslo kommune, leder
– Anne Huse, Glåmdalsregionen
– Kai E. Roterud, Indre Østfold regionråd
– Eirik Mathiesen, Akershus fylkeskommune
– Espen Sørås, Haldenregionen 
– Sigurd Skage, Hedmark fylkeskommune
– Håvard Fossbakken, Kongsbergregionen
–  Jan Fredrik Lockert, Byrådsavdeling for 

kultur og næring, Oslo kommune 
–  Ingar Leiksett, Samarbeidsrådet for Nedre 

Romerike
– Kari Marie Swensen, Follorådet 
– Kjersti Garberg, Østfold fylkeskommune 
– Bente Rudrud, Øvre Romerike Utvikling 
– Lars Olsen, Rådet for Ringeriksregionen
–  Marianne Bøe, Regionrådet for Midt-Buskerud
– Morten Svagård, Mosseregionen
– Nina Solberg, Vestregionsamarbeidet  
– Sigmund Hagen, Hadelandsregionen
–  Kjersti Bærug Hulbak, Buskerud  

fylkeskommune
– Kjersti Aune, Nedre Glomma regionråd
– Hans Erik Utne, Nordre Vestfold
– Anne Marie Sveipe, Oppland fylkeskommune
– Svein Frydenlund, Hamarregionen

Administrative 
organer 

Faggruppe for areal og transport: 
–  Elin Tangen Skeide, Østfold  

fylkeskommune, leder 
– Arthur Wøhni, Vestregionen
– Sigmund Hagen, Hadelandsregionen
– Anne Cathrine Ekroll, Ullensaker kommune 
–  Kristen Sollesnes, Oslo kommune,  

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel
–  Marie Aaberge,Plan- og bygningsetaten 
– Hilde Reine, Buskerud fylkeskommune
– Frode Graff, Drammensregionen 
– Hilde Nygård, Kongsvingerregionen  
– Ingebjørg Trandum, Kongsbergregionen
– Jan Erik Lindøe, Vestviken 
–  Grethe Salvesvold, Samarbeidsrådet for  

Nedre Romerike
– Kari Nilssen, Hamarregionen
–  Eirik Milde, Nedre Glomma regionråd 
–  Hege Cecilie Timm Bjørnerud, 

Ringeriksregionen
–  Peter Austin, Oslo kommune,  

Byrådsavdeling for byutvikling
–  Maren Hersleth Holsen,  

Indre Østfold regionråd
– Terje Pettersen, Mosseregionen 
– Njål Nore, Akershus fylkeskommune
– Ragne Storsul, Folloregionen
–  Eli N. Ruud-Olsen,  

Hedmark fylkeskommune
– Line Havstein, Horten kommune
–  Hilde Søraas Grønnhovd,  

Krødsherad kommune
– Magne Flø, Oppland fylkeskommune
– Tom Axel Hagen, Statens vegvesen
– Terje Vegem, Jernbanedirektoratet

Faggruppe for profilering,  
verdiskaping og kompetanse  
–  Øystein Sandtrø, Tønsberg kommune, 

leder tom juni 2018
–  Eli Arnkværn Bryhni, Hamarregionen,  

nestleder tom. juni 2018, deretter leder
–  Ingar Vaskinn, Kongsberg kommune,  

nestleder fom. juni 2018
– Lars Gillund, Kongsvingerregionen
– Eystein Kleven, Fredrikstad kommune
– Turid Lie, Hedmark fylkeskommune
– Kari Solberg Økland, Øvre Eiker kommune
– Gunlaug Marie Brandshaug, Vestviken
– Morten Bastrup, Asker kommune
– Jørn Haabeth, Østfold fylkeskommune
– Odd Myklebust, Drammen kommune
– Jørgen Moe, Ringeriksregionen
– Eirik Mathiesen, Akershus fylkeskommune
–  Jan Fredrik Lockert, Oslo kommune,  

Byrådsavdeling for Næring og eierskap
–  Stig Ervland, Samarbeidsrådet for  

Nedre Romerike
– Vibeke Buraas Dyrnes, Hadelandsregionen
– Inger Christensen, Holmestrand kommune
– Karl Jørgen Tofte, Horten kommune
– Ola Olsen, Nes kommune
–  Øystein Hjørnevik, Tønsberg kommune  

(fra september 2018)
– Bjørnar Angell, Ski kommune

 

Organisasjoner Organisasjoner



2726 Medlemmer i 
Samarbeidsalliansen 
Osloregionen 2017 

Fylkeskommuner
Akershus fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune
Hedmark fylkeskommune 
Oppland fylkeskommune
Østfold fylkeskommune

Kommuner Akershus
1. Asker 
2. Aurskog-Høland 
3. Bærum 
4. Enebakk 
5. Eidsvoll
6. Frogn  
7. Fet 
8. Gjerdrum
9. Hurdal
10. Lørenskog  
11. Nannestad
12. Nes 
13. Nesodden 
14. Nittedal 
15. Oppegård
16. Oslo 
17. Rælingen 
18. Skedsmo
19. Ski
20. Sørum 
21. Ullensaker 
22. Vestby 
23. Ås

78 33
35

28
32

30

36 31
24

44 45 26

34

29 1

3 16

25

37

38
39

9
5

67

75

69

71 73 74

6670

72

12

2018

10

13

6

22

55

57
59

50

53 51

47

56

54
49

6164

52 62
48

63

60

23

19 4

17 7
2

58

15

21
68

65

11

14
8

40
41

42

46

43

27

77

76

Kommuner Buskerud:
24. Drammen  
25. Hole 
26. Hurum 
27. Kongsberg
28. Krødsherad
29. Lier
30. Modum 
31. Nedre Eiker 
32. Ringerike
33. Rollag 
34. Røyken 
35. Sigdal
36. Øvre Eiker

Kommuner Oppland:
37. Gran 
38. Jevnaker 
39. Lunner

Kommuner Vestfold:
40. Hof  
41. Holmestrand
42. Horten
43. Nøtterøy 
44. Sande 
45. Svelvik
46. Tønsberg

Kommuner Østfold:
47. Aremark 
48. Askim 
49. Eidsberg  

50. Fredrikstad 
51. Halden  
52. Hobøl 
53. Hvaler
54. Marker 
55. Moss  
56. Rakkestad 
57. Rygge  
58. Rømskog 
59. Råde  
60. Sarpsborg 
61. Skiptvet 
62. Spydeberg 
63. Trøgstad 
64. Våler 

Kommuner Hedmark:
65. Eidskog
66. Grue
67. Hamar
68. Kongsvinger
69. Løten
70. Nord-Odal
71. Stange
72. Sør-Odal
73. Våler
74. Åsnes
75. Ringsaker 
 
Kommuner Telemark:
76. Hjartdal 
77. Notodden
78. Tinn

Kart illustrasjon
seltersdesign.no
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Regnskap for Samarbeidsalliansen 
Osloregionen 2017

Noter til
regnskapet

28 Regnskap
2017

Note Regnskap Budsjett Avvik

Kontingenter/inntekter 1. -6 488 840 -6 488 000 840 

Sum driftsinntekter -6 488 840 -6 488 000 840 

Sekretariatet, lønnsutgifter 2. og  6. 2 173 210 3 100 000 926 790

Sekretariatet, andre utgifter 3. og 6, 1 066 076 650 000 - 416 076

Møteutgifter, styre og råd 4 000 80 000 76 000

Informasjon 535 289 550 000 14 711

Prosjekter, tiltak 4. 2 287 114 3 300 000 1 012 886

Sum driftsutgifter 6 065 689 7 680 000 1 614 311

Inngående mindreforbruk tidligere år basert på 
prosj. 31260027

2 365 300

Mindreforbruk 2017 1 615 149

Overført mindreforbruk til 2018 5. 3 980 449

Budsjett 2017 Regnskap 2017

a. Oppfølging av strategien for int. profilering 100 000 0

b. Profileringstiltak 1 300 000 956 570

c. Rullering Samordnet areal- og transportstrategi 400 000 361 743

d. BEST-konferansen 400 000 307 496

e. Innovasjonsarbeid i Osloregionen 450 000 413 121

f. Styrke arbeidet med kompetanse 200 000 0

g. Innovasjon gjennom anskaffelser i off. sektor 150 000 206 308

h. Østlandstinget 100 000 0

i. Studietur for styret 200 000 41 876

Sum 3 300 000 2 287 114

1.   Osloregionens eget inntektsgrunnlag består av medlemskontingent, som for 2017  
utgjorde kr. 1,50 pr. innbygger for kommuner og fylkeskommuner. Oslo kommune betaler 
dobbel kontingent, som kommune og fylkeskommune. Beregningsgrunnlaget er innbyg-
gertallet pr. 01.01.2016. Budsjettettallet er en avrunding.  

  
2.  Lønn til sekretariatet følger Oslo kommunes lønnstabell. 
   
3.   Posten «Sekretariatet, andre driftsutgifter» omfatter kontorleie, kontorteknisk bistand fra 

Oslo kommune, innkjøp i teknisk utstyr, kontormateriell, reisevirksomhet og utgifter til 
møter i regi av sekretariatet. 

4.  Posten ”Prosjekter og tiltak” omfatter: 

5.     Utgående mindreforbruk på kr 3 980 449 overføres til disposisjon for  
Samarabeidsalliansen Osloregionen i 2018.

6.     I regnskap 2017 ble det gjort en feilføring av lønnsutgifter på kr 476 854,- på prosjekt 
31260019 ”Sekretariatet andre utgifter”, ref. bilag 11700866 og 11700867 i Agresso. Disse 
lønnsutgiftene tilhører og skal belastes prosjekt 31260050 ”Sekretariatet, lønnsutgifter”.  
  

Oslo, 10. mars 2018

Øyvind Såtvedt
Direktør
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Regnskap for Samarbeidsalliansen 
Osloregionen bidrag til OBA 2017

Regnskap
2017

Regnskap Budsjett Avvik

Kontingenter -6 147 894 0 6 147 894

Sum driftsinntekter -6 147 894 0 6 147 894

Overføring av tilskudd til OBA 6 613 424 564 000 -6 049 424 

Sum driftsutgifter 6 613 424 564 000 -6 049 424 

Nettoforbruk totalt 465 530 564 000 98 470

Overført mindreforbruk fra 2017 til 2018 98 470

Kommentarer
  
* Inntekten er overføringer fra Oslo kommune og andre kommuner, etter avtale. 
*  Utgående mindreforbruk på kr 98 470 overføres til disposisjon for Samarbeidsalliansen 

Osloregionen i 2018.

Oslo, 10. mars 2018

Øyvind Såtvedt
Direktør
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Osloregionen

Rådhuset
0037 Oslo

www.osloregionen.no


