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1. Følge opp Osloregionens areal- og transportstrategi

Kartlegging og erfaringsutveksling og læring, med tema: Arbeidsform

Flerkjernet utvikling, arealpolitikk og transportsystem. Utvikling 

av kommuneplaner, byutviklingsplaner og knutepunktutvikling

- Erfaringsdeling og diskusjon på 

faggruppemøter

- Åpne arrangementer, digitalt eller 

fysisk

- Prosjekter i samarbeid med andre

aktører

- Studieturer (når mulig)

- Interessepolitisk arbeid, høringer, m.v.

Forutsetninger for fremtidsrettede og bærekraftige byer og 

tettsteder. Erfaringer med byutviklingsavtaler og 

belønningsordninger. Hva kan utvikling av 15-minuttersbyen 

bety for byer og tettsteder i regionen?

Effektive og bærekraftige transportsystemer lokalt, regionalt og 

internasjonalt, for både persontransport og gods og logistikk

Langsiktig forvaltning av vann og areal som ivaretar biologisk 

mangfold, grønnstruktur, landbruksområder og friluftsområder
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2. vurdering av ATP-strategiens bruk og virkninger, utviklingen de siste 

årene og nye utfordringer
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Gjennomføre et prosjekt for vurdering av ATP-

strategiens bruk og virkninger

Arbeidsform

Kartlegge og innhente informasjon fra relevante 

utredninger/pågående prosjekter. 

• Etablere prosjekt med 

prosjektgruppe

• Kartlegging relevante utredninger

• Dialog/oppdrag til ekstern 

konsulent/forskningsmiljøer

Eventuelt eksternt oppdrag for ytterligere utredninger
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3. Fremme Osloregionens interesser innen innsatsområdet overfor 

nasjonale myndigheter, EU og andre organisasjoner
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Fremme Osloregionens interesser Arbeidsform

Utarbeide høringssvar/innspill til bl.a. KVU 

Kongsvingerbanen, NTP, Klimameldingen, TEN-T

• Faglig underlag med bidrag fra 

faggruppene

• Politisk forankring og oppfølging

• Kommunikasjonsaktiviteter
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4. Tilrettelegge for faglige og politiske nettverk 

6

Tilrettelegge for faglige og politiske nettverk som fremmer 

kunnskap og samforståelse i regionen

mme Osloregionens interesser

Arbeidsform

• Arrangere 4 – 6 møter i faggruppen for areal og transport

• Gjennomføre webinarer/seminarer for faglige og politiske nettverk

• Samarbeid med ulike organisasjoner som bl.a. Oslo Metropolitan 

Area (Oslo Urban Week), Futurebuilt og Smart Innovation Norway

Skape møteplasser og 

nettverk
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Politiske prosesser første halvår 2021
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Oppfølging av politiske prosesser

- Faglig innspill til høring/innspill til politisk sak, (sekretariat/faggrupper)

- Politisk forankring av innspill (styre eller interessepol.utvalg)

- Kommunikasjonsaktiviteter og underlag til dette, f.eks. arrangementer (f.eks. webinar), 

medieinnsalg (nasjonalt/lokalt), intern komm.
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Eksterne kanaler

Riksdekkende medier

Lokale medier

Fagblader/tidsskrifter

Form

Redaksjonelle saker(PM)

Kronikker/debattinnlegg

Avsender

Sekretariatet

Styret

Medlemmer

Interessepolitisk utvalg
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Egne kanaler:

Nettside

Nyhetsbrev

Sosiale medier:
• Facebook

• LinkedIn

• Twitter

Arrangementer
• Seminarer

• Konferanser

Rapporter

Kommunikasjonskanaler 


