
 
 
 

Dato: 5.05.2020 

     Sak 31/20 
Saksansvarlig.: Øyvind Såtvedt 
e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no 

 
Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 29. april 2020 

   
TILSTEDE: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (leder) 
Fylkesråd for finans Halvard Ingebrigtsen, Viken fylkeskommune (nestleder) 
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen 
Ordfører Lene Conradi, Asker/Bærum  
Ordfører Kirsten Orebråthen, Ringeriksregionen 
Ordfører Kari Anne Sand, Kongsbergregionen  
Ordfører Tine Normann, Regionrådet for Midt-Buskerud 
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Saxe Frøshaug, Regionrådet for Indre Østfold  
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen  
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd 
Ordfører Elin Gran Weggesrud, Vestfoldkommuner 
Ordfører Paul Johan Moltzau, Gardermoregionen 
Ordfører Anne-Kari Holm, Haldenregionen  
Ordfører Hans Kristian Solberg, Follorådet 
Ordfører Harald Tyrdal, Hadelandsregionen 
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen 
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
  
FORFALL: 
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune 
 
Dessuten møtte: Marte Ingul (Oslo kommune), Gry Fuglestveit (Notodden kommune), Bjarne Haslund 
(Oslo kommune), Bjarne Johannessen (Oslo kommune), Hans Petter Gravdahl, (Oslo kommune), Kari 
Marie Swensen (Follorådet), Inger Kammerud (Ringerike kommune), Lasse Najord Thue (Viken 
fylkeskommune), Ingeborg Langeland (Indre Østfold), Martin Hafsahl (Asker kommune), Bente 
Bjerknes (Viken fylkeskommune), Astrid Bjerke (Osloregionens Europakontor),  
 
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Andrea Nylund, Marianne Welle, Margrethe 
Gjessing, Merete Agerbak-Jensen. 
 
 
Neste møte: Tirsdag 23. juni 2020 kl. 14.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sakskart, styremøte 29. april 2020           

 
 
Sak 15/20 Godkjenning av innkalling  
  Det ble varslet to saker til eventuelt.  
   

Vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
 
Sak 16/20 Godkjenning av referat fra styremøte 28. januar 2020  
 

Vedtak: 
Referat fra styremøte 28. januar 2020 godkjennes 

 
 
Sak 17/20  Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 
   

Viken: 
 Har lansert Viken-pakka med tiltak rette mot næringslivet. Ble godt mottatt. Den ble 

utarbeidet i samarbeid med NHO og LO. 
 Jobber med ytterligere tiltak for å avbøte situasjonen og har laget en liste med 17 

punkter som det skal arbeides med videre.  
 Er også opptatt av tiltak på litt lengre sikt som adresserer hvordan man kommer seg ut 

av krisa.  

 Har store ekstra utgifter og reduserte inntekter. Har bedt om ekstra kompensasjon fra 
staten.  

 
Drammensregionen: 

 En svært utfordrende situasjon i regionen. Mange er permitterte. 

 Tett dialog med næringslivet om lokal tiltakspakke. 
 Viktig at beslutningsprosessene ikke stopper opp. Har valgt å ikke avlyse politiske 

møter med i stedet forsere behandling og møter.  
 Opptrappingen av testing er en stor utfordring for kommunen, bl.a. mht å få tak i nok 

personell. Drammen skal teste 1000 personer i uka.  
 

Asker – Bærum: 
 Det vil ta tid å komme tilbake til ordinær virksomhet.  
 Har vedtatt lokale pakker med støtte til næringslivet i både Asker og Bærum. 

 Har ca 10 000 arbeidsledige, dvs. ca. 10 % arbeidsledighet. 

 Økt testing er utfordrende 

 Har for øvrig mye fokus på Oslopakke 3. Utbyggingen av E-18 er helt vesentlig.  
 

Ringeriksregionen: 
 Heldigvis kun 8 smittet og ingen innlagte på sykehus pga Korona på Ringerike.  

 Opptrapping med oppstart av skole og barnehage har gått bra.  
 Lager oversikter over utfordringer fremover.  

 Har sett økning i antallet arbeidsledige og også noen flere konkurser.  

 Prøver å holde hjulene i gang 

 Svært fornøyd med at reguleringsplanen for E-16 er vedtatt.  



Hadelandsregionen: 
 Situasjonen med Korona har full fokus.  

 Har jobbet med lokale tiltak, men det er lite friske midler å bruke. Også vanskelig å 
treffe godt med tiltakene.  

 Hadelandsregionen har lagt vekt på å gi god veiledning. Dette er blitt godt mottatt av 
næringslivet.  

 Har ca. 10 % arbeidsledighet.  
 

Kongsbergregionen: 
 Har foreløpig sluppet forholdsvis godt unna når det gjelder smittede og dødsfall.  

 Mange av bedriftene er eksportbedrifter. De rammes ekstra hardt. Man er foreløpig 
bare i starten når det gjelder konsekvenser for arbeidsledighet og konkurser. Det er 
også mange underleverandører i resten av Norge som vil merke konsekvensene av at 
næringslivet i Kongsbergregionen sliter.  

 Har tett og god dialog med næringslivet. 

 Har også hatt god dialog med regjeringsapparatet  

 Mener det er veldig viktig med gode transportforbindelser i korridoren 
Kongsbergregionen – Oslo – Gardermoen. Derfor er det veldig viktig med E-18.  

 
Midt-Buskerud: 

 Reiselivet i regionen har fått en stor knekk.  

 Hytteforbudet var viktig. Mange hytteeiere hadde problemer med å forstå. Men 
dialogen med hytteeierne er bra nå.  

 
Gjøvikregionen: 

 Situasjonen er mye lik som i de andre regionene.  

 En positiv effekt av krisen er at det interne samarbeidet i regionen er forsterket.  
 

Hamarregionen: 
 Det er lokale krisepakker også i Hamarregionen.  

 Forholdsvis få smittet og døde.  
 Dynamikken er annerledes enn i mange andre kriser. Næringer som ofte merker 

konsekvensene i andre fase, er først ute nå.  
 Det er ikke alle som bidrar likt i forhold til dugnaden. Kommunene blir sittende med 

konsekvensene av utskrivninger fra psykiatri, løslatelser fra fengsler og blir sittende 
med større ansvar på helsesektoren pga. prioriteringene på sykehusene.  

 
Kongsvingerregionen: 

 Det er spesielle utfordringer nå for en del skattesvake kommuner, som i 
Kongsvingerregionen. Har fortsatt etterslep etter forrige krise. Var i ferd med å 
gjennomføre innstramninger i budsjettene før korona, så kommer denne situasjonen 
på toppen. Skatteinntektene vil bli enda lavere enn forutsatt.  

 Jobber med en regional næringsstrategi 

 Utfordringer med stengt grense for en del som pendler over grensa, men deler av 
næringslivet går også bedre enn før, bl.a. Maarud fabrikker.  

 Vi hadde en regional beredskapsplan, men ser nå at den må revideres ut i fra 
erfaringene nå. 

 Positivt at arbeidet med planprogrammet for E-16 i regi av Nye veier har god fremdrift.  
 

Gardermoregionen: 
 Flyplassen er svært hardt rammet. Det er en utfordring for mange arbeidsplasser. 



Veldig høy arbeidsledighet, opp mot 20 %. Utfordringene kommer til å vare lenge. 
 

Nedre Romerike: 
 Rælingen har 15 % arbeidsledighet. Konsekvensene av det som rammer Gardermoen 

påvirker hele Romerike og sikkert også Oslo og andre kommuner.  
 Problem at Fylkesmannen ikke har bidratt til at kommunene får nok smittevernutstyr. 

Er også kritisk til fordelingen som innebærer at kommunene kun får 20 % av 
smittevernutstyret.  

 
Follorådet: 

 Det er mange smittede. Enebakk er blant kommunene som er hardest rammet. Har 
også fem døde på sykehjem. 

 Det er en utfordring å få tak i nok utstyr og øke testkapasiteten.  

 Det er mange arbeidsledige. Ser at dette nå også sprer seg til bl.a. byggenæringen.  
 

Indre Østfold: 
 Utfordring å håndtere Korona-krisen rett etter etablering av ny kommune.  

 Voksende arbeidsledighet.  

 Har tett dialog med regjeringsapparatet.  
 Har utviklet eget tiltakspakke.  

 
Nedre Glomma: 

 Heldigvis ingen smittede på sykehjem. Har heller ikke mange smittede for øvrig.  

 Søndre Viken har laget en felles næringspakke.  
 

Haldenregionen: 
 Uholdbart at man får så liten andel av smittevernutstyret.  

 Det er ca. 10 % arbeidsledighet.  

 Har laget en kommunal tiltakspakke. Norske Skog Saugbrugs har permittert 200 – 
dette er alvorlig for Halden. 

 Har hatt møter med flere stortingsrepresentanter. 
 Biomoduler er en satsning i regionen.  

 
Vestfoldkommuner: 

 Våre kommuner er også lavinntekstkommuner 
 Får beskjed fra næringslivet om at ordningene treffer dårlig 

 Også store utfordringer for landbruket – dette har vært lite omtalt 

 Smitten er stort sett under kontroll, men usikker på konsekvensene over tid 

 Må skaffe smittevernutstyr selv 
 Nye Holmestrand kommune er blitt mer samlet og integrert som følge av krisen.  

 
Oslo: 

 Tror vi har kontroll på pandemien. Smittetallene går ned i alle befolkningsgrupper. 

 Et problem i enkelte deler av byen er at en del ikke vil sende barn i barnehagen. 

 51 000 helt arbeidsledige, dvs. 14 % arbeidsledighet. 

 Kraftig økning i antallet som søker om økonomisk sosialhjelp.  
 Har god kontakt med regjeringen om smittevernstiltakene 

 Skjenkingen åpner opp igjen i Oslo, men viktig å huske at mye av problemene i Norge 
kommer fra afterski i én by i Østerrike. 

 
   



Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 18/20 Evaluering av profileringsarbeidet – Utsatt til neste styremøte 
  
   
Sak 19/20 Resultater av medlemsundersøkelse 2020 
 Øyvind Såtvedt ga en kort orientering.   
  
 Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 20/20 Kontingent for 2021 – Utsatt til neste styremøte 
 
  
Sak 21/20 Osloregionens arbeid med innspill til NTP 2022-2033, 1.halvår 2020  

Viken fylkeskommune la frem alternativt forslag til vedtak som innebærer noen justeringer i 
forhold til forslag til vedtak.  
 
Follorådet ba om enkelte endringer i selve uttalelsen til fristen 14. mai. Det kom også ytterligere 
forslag til justeringer i teksten underveis i debatten.  Sekretariatet innarbeider disse i forslaget 
som sendes Interessepolitisk utvalg til endelig godkjenning, før oversendelse til 
Samferdselsdepartementet.  

 
 Vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til hovedmomenter i innspill på hovedutfordringer og forslag til 
løsninger. 

2. Styret gir interessepolitisk utvalg sammen med sekretariatet i oppgave å ferdigstille endelig 
innspill innen fristen 14. mai. 

3. Styret støtter forslag til planlagt prosess for arbeidet med NTP, herunder innspill til 
Samferdselsdepartementet den 14. mai og høring på etatenes utredninger med frist 1. juli. 

4. Styret tar forbehold om endringer i medlemmenes prioriteringer i forbindelse med videre 
politisk behandling i fylkesting, kommune- og bystyrer. 

 
 
Sak 22/20 Beslutningsunderlag for Osloregionens høringssvar til Klimakur 2030 

Viken fylkeskommune fremmet forslag om nytt vedtakspunkt 3.  
 
Follorådet foreslo endringer i selve uttalelsen. 

 
Det var en kort diskusjon om saken. Det foretas en nyansering av beskrivelsene av fortetting i 
spredtbygde områder. Øvrige endringsforslag er innarbeidet. Oversendt uttalelse er vedlagt 
referatet.  

 
 Forslag til vedtak 

1. Styret gir sin tilslutning til forslag til Osloregionens høringssvar til Klimakur 2030.  
2. Styret ber sekretariatet sluttføre og sende inn Osloregionens høringsuttalelse innen fristen 

30. april, basert på diskusjonen i styremøtet 
3. Styret tar forbehold om endringer i medlemmenes prioriteringer i forbindelse med videre 



politisk behandling i fylkesting, kommune- og bystyrer. 
 
 
Sak 23/20 Årsrapport for 2019 
  
 Vedtak: 
 Styret godkjenner årsrapporten for 2020 
 
 
Sak 24/20 Revidert regnskap for 2019 
  

Vedtak: 
  Styret godkjenner Osloregionens regnskap for 2019 
 
 
Sak 25/20 Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen 
 
 Vedtak: 

1. Styret gir i oppdrag til en politisk arbeidsgruppe å gi et innspill til drøfting i styret om 
muligheten for å videreutvikle det regionale samarbeidet på Østlandet. Den politiske 
gruppen vil kunne trekke på bistand fra sekretariatet og egen administrasjon. 

2. Gruppen får følgende sammensetning: Raymond Johansen (Oslo kommune), Hallvard 
Ingebrigtsen (Viken fylkeskommune), Even Aleksander Hagen (Innlandet fylkeskommune), 
Saxe Frøshaug (Regionrådet for Indre Østfold), Lene Conradi (Asker – Bærum). 

3. Gruppen avgjør selv fremdriften i sitt arbeid og når man kommer tilbake med et forslag til 
mandat for det videre arbeidet med saken. 

4. Som en del av prosessen skal medlemmene i Osloregionen bes om innspill om hvilken 
videreutvikling som bør gjøres i Osloregionen, og hvordan det regionale samarbeidet som i 
dag ivaretas av Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor bør 
ivaretas. 

 
 
Sak 26/20 Revidert møteplan for 2020 
 
 Vedtak 

1. Neste styremøte i Osloregionen avholdes 23. juni kl. 14.15 – 16.00  
2. Møte i samarbeidsrådet/representantskapet gjennomføres den 28. oktober.  
3. Sekretariatet legger fra forslag til ytterligere møter for styret 2. halvår 2020 på neste 

styremøte.  
 
 
Sak 27/20 Samarbeidsavtale for Osloregionen - videre prosess 
  

Vedtak 
1. Ny frist for å avgi høringssvar på utkast til samarbeidsavtale for Osloregionen 

interkommunalt politisk råd settes til 1. juni 2020.  
2. Styret behandler forslag til samarbeidsavtale den 23. juni 2020 
 

 
Sak 28/20 Korte orienteringer fra sekretariatet  

 Ny medarbeider, Merete Agerbak-Jensen på utlån fra Klimaetaten i Oslo kommune 



 Felles prosjekter med Norway Health Tech 

 Felles prosjekt med Green Visits/Kunnskapsbyen Lillestrøm 

 Webinar om utlysninger i Horizon 2020-programmet i samarbeid med nettverket 
Horisont: Bærekraftig Osloregion. 

 Osloregionen og partnerne i CIENS planlegger et webinar/match-making event i mai 
om mulige søknader til Forskningsrådet 

 Nordic Place Branding Conference som skulle vært avholdt i Oslo 2. april er utsatt til 
26. november.  

 
 
Sak 29/20 Eventuelt 
 

 Forslag fra Oslo kommune om uttalelse: «Behov for tilstrekkelig og treffsikker 
økonomisk kompensasjon for kommuner og fylkeskommuner».  Uttalelsen ble vedtatt 
oversendt til Kommunal- og moderniseringsministeren med kopi til Stortingets 
Kommunal- og forvaltningskomite. Brevet er vedlagt referatet.  

 Follorådet ved ordfører Hans Kristian Solberg ba om støtte til uttalelse i forbindelse 
med Stortingets behandling av Dokument 8:66 S (2019-2020) - Representantforslag 
om at selvforvaltende universiteter og høgskoler fortsatt skal eie egne bygg og 
eiendommer. Styret vedtok å gi støtte til uttalelsen og ga sekretariatet fullmakt til å 
utarbeide uttalelse som også inkluderer andre høyere utdanningsinstitusjoner i 
Osloregionen som denne problemstillingen er relevant for. Brevet til Stortingets 
utdannings- og forskningskomite er vedlagt referatet.  

 


