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Osloregionen         

SAKSFREMLEGG 
      
Styret i Osloregionen 8. april 2022     Sak nr. 30/22 
       
Saksansvarlig: Eva Næss Karlsen, sekretariatet for Osloregionen  
 

 

OSLOREGIONENS DELTAKELSE PÅ ARENDALSUKA 2022 OG FORSLAG TIL 
TEMA FOR PROGRAM  
 

FORSLAG TIL VEDTAK: 
 

1. Styret slutter seg til forslag om at Oslosregionen arrangerer seminar under 
Arendalsuka 2022 om miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag. 

2. Osloregionen inviterer Østlandssamarbeidet som samarbeidspartner til 
arrangementet. 
 

SAKSFREMSTILLING 
 
Innledning 
Om Arendalsuka (fra www.arendalsuka.no):  
 

Arendalsuka er en demokratisk møteplass for alle som er engasjert i samfunnet vi 
lever i. Dette er arrangementet for deg som vil være med å lytte til, debattere og løse 
dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Rundt 1000 arrangementer og 200 
stands fyller Arendal sentrum i fem dager i august hvert år. 
 
Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, 
samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk 
for nåtid og framtid.  
 
Arendalsuka er partipolitisk uavhengig, og har som mål å styrke troen på politikk og 
politisk debatt. Arendalsuka vil på denne måten bidra til å styrke kraften i vårt levende 
demokrati. 

 
Osloregionen har hatt egne arrangementer, og/eller vært samarbeidspartner på Arendalsuka 
i 2018, 2019 og 2021. For Osloregionen er dette en anledning for å invitere til en møteplass 
der vi setter aktuelle sak(er) innenfor våre innsatsområder på dagsorden, med faglige 
innlegg og politisk debatt/samtale. Vi har gode erfaringer med samarbeidsarrangement, 
særlig i 2021, se tabell under. Det bør vurderes også for arrangement i 2022.  

 
Oversikt Osloregionens rolle som arrangør/medarrangør 2018-2021: 
 

År Tittel på arrangement Arrangører/rolle 

2018 Øyeåpner og mulighetskunst - når jernbanen krysser 
grenser 

Arrangører: Østfold fylkeskommune, 
Østlandssamarbeidet og Osloregionen 

2019 Hvordan skal vi få til effektiv, miljø- og klimavennlig 
gods- og logistikkhåndtering? 

Arrangør: Osloregionen  

2021 Etter korona: Hvordan skal vi hevde oss i konkurransen 
med utlandet om talenter og investeringer? 

Arrangører: Osloregionen, Invest in Bergen 

 

2021 Race to Zero: Kommuner midt i klimakampen 

 
Arrangører: C40 Cities, Oslo kommune, 
Osloregionen, KS, WWF Norge, Zero 

2021 Fremtidens samferdsel: Slik kan vi få togtrafikken 
mellom Norge og Sverige til å fly! 

Arrangør: Oslo-Sthlm 2.55 
Osloregionen medvirkende i programmet 

 

 

http://www.arendalsuka.no/
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Osloregionen på Arendalsuka 2022: 
 
Møterom er reservert for arrangement: 
 

Tid: torsdag 18. august, kl 12-1330 
Sted: Clarion Hotel Tyholmen, møterom Lille Torungen.  
Kapasitet i møterom: 50 personer 

 
Alternative skisser til program for Osloregionens arrangement 
 
Alternativ 1.  
Miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag - hvor gikk det galt og hva gjør vi nå?  
 
Bakgrunn om tema: Norge har tatt en lederposisjon for å bevare havene globalt. Samtidig er 
økosystemet i Oslofjorden nær kollaps. Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et 
aktivt friluftsliv ble lagt fram av den forrige regjeringen 30. mars 2021, der det slås fast at 
tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Kommuner og fylkeskommuner på 
Østlandet har viktige roller i gjennomføring av tiltakene i planen. En av de viktigste årsakene 
til den dårlige miljøtilstanden er utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse. 
Generelt er det en utfordring med avløpssituasjonen i hele Norge (kilde: Norsk Vann). 
Klimaendringene forsterker problemet. Kommunene er ansvarlig for mange av tiltakene i 
tiltaksplanen.  
 
Formål med arrangementet: Sette søkelys på utfordringer for kommunene i gjennomføring av 
tiltak for utslipp til vann, vassdrag og havet. Har kommunene kompetansen og ressursene til 
å gjennomføre tiltakene?  
 
Målgruppe: Riks- og kommunepolitikere, fagmiljøer og miljøorganisasjoner 
 
Mulige samarbeidspartner(e): Østlandssamarbeidet/fylkeskommuner, Miljødirektoratet, Norsk 
Vann 
 
Skisse programinnhold: 

 Innledende om tilstanden, for eksempel NIVA 

 Innledende om avløpssituasjonen, for eksempel Norsk Vann (evt en kommune) 

 Politisk debatt/samtale om utfordringene og mulige løsninger 
 
Alternativ 2. Beredskap – robuste lokalsamfunn – hvor godt er vi forberedt på akutte 
hendelser (naturkatastrofe, pandemi, m.m) 
 
Bakgrunn om tema: 
Kommunene står foran flere nye trusler, knyttet til bl.a. naturkatastrofer som følge av 
klimaendringer, cyberangrep, mulige nye varianter av virus, med mer. Håndteringen 
forutsetter god beredskap gjennom bl.a. overvåking av trusler, planlegging av tiltak, evne til 
rask omstilling og gode systemer for raske beslutninger. Hva har vi lært så langt av de 
utfordringene som kommunene har stått i, og hvordan tar vi med oss denne kunnskapen 
videre? 

 
Formål med arrangementet: 
Formålet er å øke bevisstheten om beredskapsarbeid i kommunene gjennom deling av 
relevant praksis og andre faglige bidrag.  

 
Målgruppe:  
Kommunal administrasjon, politikere på lokalt, regionalt og statlig nivå. 
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Mulige samarbeidspartner(e): 
Statsforvalter, DSB, forsikringsselskaper, cybersikkerhetsmiljøer 
 
Skisse programinnhold 
Ett eller flere åpningsinnlegg som adresserer utfordringene. Korte innlegg fra politikere og 
interessenter, deretter paneldebatt. 

 
 
Alternativ 3. Jernbane – hvorfor går det ikke på skinner? Hvordan får vi jernbanen på skinner 
igjen? 
 
Bakgrunn om temaet: 
Jernbanen har en svært viktig rolle for klimavennlig transport av mennesker og gods, både i 
Osloregionen, nasjonalt og til fra Norden/Europa. Bevilgningene har økt de siste årene, men 
det har også vedlikeholdsetterslepet gjort.  

 
Investeringsgapet øker både for grenbaner og for ytre del av InterCity. Ny jernbanetunnel 
under Oslo S er i det blå, og nylig ble oppstart av Ringeriksbanen utsatt med flere år enda en 
gang. Togtilbudet på grensekryssende jernbane fra Oslo til Gøteborg/København/Hamburg 
og Stockholm er til dels dårligere enn tidligere, og rutene korresponderer ikke. 

 
Formål med arrangementet: 
Sette søkelys på behov for et krafttak for jernbane, både av hensyn til miljø og 
fremkommelighet. Utfordre rikspolitikere, jernbaneselskaper, investorer og andre relevante 
aktører til å bidra med løsninger, også finansielle løsninger. 
 
Målgruppe:  
Riks- og kommunepolitikere, fagmiljøer for transport, jernbaneentusiaster, passasjerer og 
miljøorganisasjoner 
 
Mulige samarbeidspartner(e): 
Oslo-Stockholm 2:55, fagmiljøer som for eksempel TØI, berørte kommuner, 
pendlerforeninger, interesse- og miljøorganisasjoner (“Togferie” på Facebook, ZERO, andre) 

 
Skisse programinnhold: 
Ett eller flere åpningsinnlegg som adresserer utfordringene. Korte innlegg fra politikere og 
interessenter, deretter paneldebatt. 
  
Anbefalinger fra møte i interessepolitisk utvalg 1. april 
 
I møte i interessepolitisk utvalg 1. april ble alternative tema og skisser til program diskutert. 
Interessepolitisk utvalg anbefaler at utfordringer knyttet til miljøtilstanden i Oslofjorden, vann 
og vassdrag bør være tema for Osloregionens arrangement på Arendalsuka 2022. 
Begrunnelsen for dette er at miljøtilstanden i vann, vassdrag og Oslofjorden er et 
miljøproblem som står høyt på agendaen, utfordringer med avløpssituasjonen og 
investeringer er en utfordring for mange kommuner, samt at dette er et tema innenfor 
Osloregionens innsatsområder.  
 
Interessepolitisk utvalg anbefaler også at Østlandssamarbeidet/fylkeskommunene inviteres 
som samarbeidspartner til arrangementet. 
 


