
 

 

Utkast til referat fra møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 16. 

september 2022   
 

Sted: Teams 

 

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

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 16. september 2022 
 

Sak 22/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

 

Vedtak: 

Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 23/22 Godkjenning av referat fra møtet den 17. juni 2022 

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes 

 

Sak 24/22 Vedrørende situasjonen for næringslivet – svarbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet   

  

Vedtak:  

Saken tas til orientering  

 

Sak 25/22 Rutiner for forberedelse og utsendelse av innkalling og sakspapirer til styremøtene i 

Osloregionen IPR  

 

 Utvalget sluttet seg til sekretariatets forslag med unntak forslaget om å utvide det maksimale 

tidsrammen for styremøtene.  

 



Vedtak:  

1. Med virkning fra 2023 skal møtene i interessepolitisk utvalg avholdes minst to uker før 

styremøtene. Sakspapirer til styremøtene sendes normalt ut senest 10 dager før møtene, til 

styret, varamedlemmer og øvrige ordførere i Osloregionen.      

2. Fra og med neste styremøte gjøres et tydelige skille i innkallingen mellom saker til 

orientering og øvrige styresaker. Orienteringssakene behandles normalt til slutten i 

styremøtene.    

3. Fra og med neste styremøte er det interessepolitisk utvalg som innstiller i saker som 

tidligere har vært behandlet i dette organet. Sekretariatet ved direktøren innstiller som 

tidligere i øvrige saker.  

 

Sak 26/22 Osloregionens innspill til midtveisrapport fra Klimautvalget 2050  

Saken var noe uferdig med behov for å skrive ut innspillene under de forskjellige temaene på en 

bedre måte.   

 

Utvalget diskuterte også den  politiske vinklingen i uttalelsen, særlig under tema 4 Natur og om 

arealpolitikk, der kommunene har ulike forutsetninger og vurderinger. 

 

Vedtak: 

1. Sekretariatet bearbeider utkastet til høringsuttalelse basert på innspillene i møtet.  

2. Interessepolitisk utvalg anbefaler styret å slutte seg til utkastet innspill for oversendelse 

som innspill innen fristen 30. september 

 

Sak 27/22 Høringsuttalelse NOU 2022:6 - Nett i tide – om utvikling av strømnettet  

Lisbeth Hammer Krog mente at det burde tas inn i uttalelsen at kabling skal vurderes, ikke kun 

som unntakstilfelle, men som reelt alternativt i alle områder der kabel vil redusere samlet 

belastningene for bebyggelse og nærmiljø i forhold til luftspenn. Hun tok også opp  

at det bør komme tydelig fram at kabling kan finansieres av nyttehavere. Hun tok videre opp 

behovet for at de samfunnsøkonomiske analysene ivaretar alle relevante hensyn, samt 

muligheter for grunneiere til å gi økonomisk bidrag til å legge kabler i bakken. 

 

Det ble også tatt opp at kabling også kan vurderes i andre områder der luftlinjer innebærer store 

  naturinngrep og kan hemme bruk av natur og verdiskaping i skogsområder.  

 

Hans Thue var uenig i forslagene fra Lisbeth Hammer Krog.  

 

Vedtak: 

1. Sekretariatet bearbeider utkastet til høringssak basert på tilbakemeldingene i møtet frem 

mot styremøtet. 

2. Interessepolitisk utvalg anbefaler styret å slutte seg til høringssvar for oversendelse innen 

fristen 30. september 

 

Sak 28/22 Jernbanekampanje høsten 2022  

Sekretariatet har engasjert selskapet Footprint til å bistå i arbeidet med å uforme en 

budskapsplattform for en jernbanekampanje på vegne av Osloregionen. Arbeidet er noe 

forsinket, og det forelå derfor ikke noe materiale fra Footprint til møtet.  

 



Vedtak:  

Sekretariatet oversender materiale for kampanjen til interessepolitisk utvalg når dette 

foreligger. Videre gjennomføring av kampanjen forankres i interessepolitisk utvalg før 

iverksetting.  

 

   

 Sak 29/22 Næringspolitisk webinar 

   

Forslag til vedtak: 

Sekretariatet arbeider videre med gjennomføring av næringspolitisk webinar i tråd med det som 

er beskrevet 

 

 

Sak 30/22 Eventuelt 

 

  Det var ingen saker 

 

 

 


