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Sakskart, styremøte 9. april 2021           

 
 
Sak 17/21 Godkjenning av innkalling  

Innkalling ble utsendt pr. e-post 25. mars 2021 
 

Vedtak: 
Innkallingen godkjennes   

 
 
Sak 18/21 Godkjenning av referat fra styremøte 5. februar 
  Utkast til referat fra styremøtet 5. februar ble sendt styrets medlemmer den 17. februar 
 
  Vedtak: 
  Referat fra styremøtet 5. februar godkjennes 
 
 
Sak 19/21 Godkjenning av referat fra ekstraordinært styremøte 12. februar 
  Utkast til referat fra styremøtet 12. februar ble sendt styrets medlemmer den 17. februar 
 
  Vedtak: 
  Referat fra styremøtet 12. februar godkjennes 
 
 
Sak 20/21 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 
   
  Oslo: 

I Oslo må vi først få et tydelig bilde av fallende smitte etter påske før vi kommer tilbake til en 
plan for hvordan vi kan gjenåpne Oslo. Hele byen er nesten helt stengt. Antall 
sykehusinnleggelser er høyt. Enkelte etniske grupper er overrepresentert. Jobber med testing, 
mobile teststasjoner. Den britiske varianten endret pandemien, og ligger bak den tredje bølgen. 
Avgjørende: Hvor fort man får vaksinert. Vaksineringen er varslet å øke den nærmeste tiden og 
det er håp om ytterligere vekst i tildelte vaksiner de neste månedene. Spent på AZ og JJ. 
Opplever at det er enklere å stenge enn å åpne. Vil prioritere barn og unge og begrensningen 
på to besøkende i private hjem, som er veldig inngripende. Starter massetesting i de 
videregående skolene når de starter fysisk undervisning. Bekymret for det som kommer etterpå, 
med mer langsiktige konsekvenser for de som er rammet på ulike måter. Opptatt av å få de 
mange ledige tilbake i jobb.  

 
Ringerike: 
Har noe smitte, men mest bekymret for bl.a. småbedrifter og –butikker. Hadde vært fint om man 
kunne åpne litt. Bra med innspill fra Osloregionen om NTP. Er særlig opptatt av Ringeriksbanen 
og håper at byggingen kan fremskyndes.  

 
Gjøvikregionen 
Det er generelt problem med ungdommer som faller utenfor, og med koronaen blir dette 
forsterket. Jobber i forhold til å få batterifabrikk. To tomter i Gjøvikregionen er med i 
konkurransen. Har nå fokus på NTP med særlig vekt på Riksvei fire.  

 
 



Hamarregionen: 
Lite smitte heldigvis. Misfornøyd med at det er nasjonale tiltak. Burde overlate mer ansvar til 
kommunen. Spent på konsekvensene av påsketrafikken til regionen, og om dette har gitt mer 
smitte lokalt. Opptatt av NTP. Eller opptatt av forskjellsbehandlingen i forbindelse med 
kompensasjonstiltak i forhold til kulturlivet, der eierskap for kulturtilbud påvirker nivået. Burde 
være likebehandling uavhengig av hvem som eier.   

 
Nordre Vestfold: 
Har anmodet om å trappe ned smitteverntiltak i all de fem Vestfoldkommunene. Lettelser vil nok 
skape optimisme for næringslivet. Kopstad godsterminal: Sidespor ligger inne i NTP. Positiv 
framdrift. Det lokale renovasjonsselskapet jobber med et veldig spennende forsøksprosjekt om 
sirkulærøkonomi i forhold til møbler.  

 
Mosseregionen: 
Har fått noe oppblomstring i smitte på videregående skoler som spores tilbake til sosiale 
sammenkomster i påsken. Håper på noe lettelse i tiltakene. Strenge regler fremover blir kroken 
for døra for mange næringsdrivende. NTP: Nye grunnproblemer for jernbanen oppdaget. 
Konsekvensene skaper frustrasjon og misnøye blant enkelte beboere i regionen  

 
Gardermoregionen:  
Opplever å være et episenter koronaen med et stort antall smittede. Spent på utviklingen etter 
påske. Det er imidlertid behov for nyansering av smitteverntiltakene. Svært høy arbeidsledighet. 
Flere opplever å gå fra permittering til ledighet. Håper det blir bedre framover.  

 
Kongsvingerregionen: 
Vanskelig å samhandle regionalt samtidig som man skal være handlekraftig. Stor forståelse for 
skjevfordeling av vaksiner. Mesteparten av smitten kommer fra Romerike eller Oslo. En særskilt 
problemsstilling i Kongsvingerregionen er at mange pendler over grensen til jobb. Regelverket 
har skapt vanskelige situasjoner for en del enkeltpersoner. Ser en positiv effekt av redusert 
grensehandel for den lokale handelen, med 30 prosent omsetningsøkning. Men dette vil snu 
seg igjen. Det illustrerer imidlertid hva grensehandelen betyr. Bekymret for psykiatri og barn og 
unge. NTP: Bra uttalelse. Jobber med E-16. Krevende å bli enige om ny korridor, men det er 
bra dialog i regionen.  

 
Folloregionen 
Har jobbet med omdanning til interkommunalt politisk råd (IPR). Konstituering skjer i juni. 2021 
skulle være et strategiår, men mye arbeid er satt på vent til høsten. Det blir en litt rolig vår i 
regionsamarbeidet, bortsett fra korona. Håper IPR-organiseringen vil gi bedre samarbeidsvilkår. 
Vil ha fokus på perioden etter korona gradvis i større grad. Follo ligger 1 – 2 uker etter 
Oslo/Romerike. Fortsatt økende kurve, men håper på en utflating. Logistikkbedriftene i regionen 
går veldig bra. Men mange andre sliter. Arbeidsledigheten ikke økt voldsomt, men trettheten er 
veldig stor, særlig detaljhandel som ikke er en del av store kjeder. Håper på noe lettelse i 
tiltakene. 

 
Asker/Bærum 
Bekymret for trettheten for ungdommene og for næringslivet. Problem at det ikke er koordinert 
tiltaksnivå med Oslo når det gjelder smittevernregler. Problem med at det er ulike regimer. Tok 
dette opp med møte Statsforvalteren nylig. Bra at det er nå er dialog om bedre samordning. 
Viktig at vi i felleskap er med å bygge opp under tillit til demokratiet, det er vi tjent med uansett 
partifarge.  

 



Haldenregion 
Spent på smittesituasjonen. Rødt nivå på alle skolene. Jobber en del med grenseproblematikk. 
Mye er blitt løst, men fortsatt enkelte problemer fordi regelverket for behandling på grensa ikke 
er konsekvent. Kan være veldig vanskelig å forutsi hvor lang tid det tar å krysse grensa. Det er 
bl.a. et problem for pendlere. Bra uttalelse fra Osloregionen om NTP.  

 
Drammensregionen: 
Ganske lik situasjon som hos dere andre når det gjelder korona. Hadde en kort periode med lite 
smitte, men er nå igjen på topp. Særlige enkelte bydeler som har mye smitte. Drammen er i en 
slik sammenheng litt «mini-Oslo». Vil vurdere å starte massetesting i enkelte bydeler. 
Vaksineringen går veldig treigt. Bør kanskje ta nye vurderinger i forhold til skjevfordeling av 
vaksiner. Det er positivt å se at veldig høy andel ønsker å ta vaksine. Arbeidsgivers 
lønnspliktperiode er nå 10 dager. Viktig at dette tas opp. Bør tilbake på to dager, som det var i 
fjor vår. Bør følges opp av Osloregionen. Trist at mange av de yngste elevene ikke har opplevd 
vanlig 17. mai eller en vanlig skolehverdag. Vanskelig å vite konsekvensene av dette. Jobber 
med samfunnsdelen av kommuneplanen. Politikere har tatt en mer aktiv rolle i tidlig fase enn 
før. Har sett til Moss for inspirasjon. Jobber med IPR.  

 
Indre Østfold 
Mye det samme som de andre når det gjelder korona. Kraftig koronatrøtthet. Legitimiteten for 
tiltakene er synkende. Viktig å ta hensyn til det som politikere. Må være forholdsmessighet i 
tiltakene. Ønsker at russen skal vaksineres. Vil være virkningsfullt i forhold smitte. Rakkestad 
kommune blir tatt inn i regionrådet. Bra at det også er optimisme i deler av næringslivet. Håper 
på lokalisering av ny næringsvirksomhet, bl.a. plastgjenvinningsanlegg. Fornøyd med at det at 
det er etablert fagskoletilbud i Indre Østfold. Jobber mye med grensekryssende jernbane, både 
Oslo – Stockholm og Oslo Gøteborg. Det er en positiv utvikling på dette.  

 
Nedre Romerike 
Veldig mange smittede. Vanskelig å svare innbyggerne på hvorfor Lillestrøm, Rælingen mfl. er 
veldig langt ned på vaksineringsoversikten når det gjelder satte vaksiner. Bekymret for at man 
blir nødt til å øke kommunale avgifter mye framover. Vanskelig å forklare overfor innbyggerne. 
Skyldes bl.a. nye lover og pålegg. 

 
  Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 21/20 Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg 

 
Det er avholdt ett møte i interessepolitisk utvalg siden forrige styremøte. I tillegg har utvalget 
kommunisert pr mail i forbindelse med utarbeidelse av høringsnotat til Stortinget om NTP. 
 
På møtet 19. mars behandlet interessepolitisk utvalg prosess for arbeid med NTP overfor 
Stortinget (dette er tema for neste sak i styremøtet) 
 
Utvalget følger også med på koronasituasjonen og behov for eventuelle innspill til Stortinget i 
den anledning.  
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 



 
Sak 22/21 Nasjonal transportplan – uttalelse fra Osloregionen og videre prosess 
 
 Vedtak: 

1. Styret slutter seg til forslag til prosess for arbeidet med innspill til NTP 
2. Styret slutter seg til forslag til høringsnotat.  

 
 
Sak 23/21 Saksliste for representantskapsmøte i Osloregionen interkommunalt politisk råd 10. juni 

2021 
  
 Vedtak: 

1. Styret slutter seg til forslag til saksliste for møte i representantskapet 10. juni 2021 
2. Valgkomiteens medlemmer forespørres om å ta gjenvalg.  

 
 
Sak 24/21 Årsrapport for Osloregionen 2020 
 
  Vedtak/innstilling til representantskapet:  
  Årsrapport for Osloregionen for 2020 godkjennes 
 
 
Sak 25/21 Revidert regnskap for Osloregionen for 2020 
  
 Vedtak/innstilling til representantskapet:  
 Revidert regnskap for Osloregionen for 2020 godkjennes 
 
 
Sak 26/21 Medlemskontingent 2022 
 Direktør Øyvind Såtvedt opplyste at sekretariatet endret innstilling til vedtak, slik at andre 

setning om at Oslo kommune betaler dobbel kontingent tas ut. 
 
 Styreleder Raymond Johansen mente det var riktig at Oslo betalte samme beløp som andre 

kommuner pr innbygger. Han understreket samtidig at dette ikke innebar noen nedprioritering 
av Osloregionen som regionalt samarbeid. Oslo mener Osloregionen er svært viktig.  

 
 Det ble en diskusjon i styret om hvordan samarbeidet skal møte utfordringen fremover hvor man 

også kom inn på sak 27 og 28. Det tas en dialog med Viken om mulig samarbeid. Dette 
koordineres av interessepolitisk utvalg, som også blir politisk arbeidsgruppe for den videre 
utviklingen av samarbeidet. Det ble videre tatt opp muligheter for å søke finansiering fra andre 
kilder samt medfinansiering fra andre for enkelte prosjekter, bl.a. på profileringsområdet. 
Sekretariatet følger opp dette. Det var delte oppfatninger i styret om å se på 
medlemskontingenten for 2023.  
 

 Vedtak/innstilling til representantskapet: 
 Kontingent for 2022 for medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen settes til kr 2,70 pr 

innbygger.  
 
 
 
 



Sak 27/21 Osloregionen 2030 
   

Vedtak: 
Styret slutter seg til prosjektbeskrivelsen med milepæler som fremgår av vedlagte prosjektnotat.  
 

   
Sak 28/21 Utvikling av samarbeidet i Osloregionen 
  

Vedtak:  
1. Det etableres en politisk arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av samarbeidet i 

Osloregionen på kort og lang sikt.  
2. Arbeidsgruppen får samme sammensetning som interessepolitisk utvalg 
3. Sekretariatet i Osloregionen er sekretariat for gruppen.  
4. Gruppens mandat er å drøfte Osloregionens tilpasning til nye økonomiske 

rammebetingelser fra og med 2022, samt overordnede strategiske vurderinger av 
samarbeidet frem mot 2030.  

5. Arbeidsgruppens virkeperiode er frem til desember 2021. 
 

 
Sak 29/21 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet 

Sekretariatets presentasjon er vedlagt referatet.  
 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 
 
Sak 30/21 BEST- konferansen 2021 

Sekretariatet ga en orientering i møtet om arbeidet med BEST-konferansen 2021. Pga 
utviklingen i pandemien flyttes konferansen fra 10. juni, som opprinnelig fastsatt, til høsten 
2021. Programkomiteen er i gang med sitt arbeid.  
 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering 
 

 
Sak 31/21 C40 – Race to Zero 
 Sekretariatet orienterte om invitasjon til kommunene i Osloregionen om å delta i prosjektet Race 

to Zero. Sekretariatet vil utarbeide et standard saksframlegg for de kommuner som ønsker å 
delta og gjøre vedtak om dette i sine kommunestyrer.  
 
Vedtak: 
Styret tar saken til orientering og oppfordrer Osloregionens medlemmer til å delta i Race To 
Zero-kampanjen 
 

 
Sak 32/20 Korte orienteringer fra sekretariatet 
  Det var ingen ytterligere orienteringer. 
 

Vedtak: 
Styret tar saken til orientering 

 



 
Sak 33/20  Eventuelt 
 
  Det var ingen saker.  
   
 
 


