
 

 

Fylkeskommunene er velkomne i Osloregionen IPR 

Akershus fylkeskommune og Østfold fylkeskommune var sammen med Oslo kommune og 55 

andre kommuner på Østlandet pådrivere da samarbeidsalliansen Osloregionen ble etablert i 

2005. Siden kom Buskerud, Oppland og Hedmark fylkeskommuner, og ytterligere kommuner, 

med i samarbeidet. Bakgrunnen var et ønske om å styrke Osloregionens internasjonale posisjon 

vis a vis andre storbyregioner i Europa, og behovet for en felles arena for kommunene og 

fylkeskommunene for å samordne strategier for å løse utfordringer innen areal, transport, klima 

og miljø og næringsutvikling.  

I etterkant av etablering av nye fylkeskommuner på Østlandet i 2019, valgte Viken 

fylkeskommune å gå ut av Osloregionen. Innlandet fylkeskommune gikk deretter også ut av 

samarbeidet.  

I årene framover står Osloregionen foran store utfordringer knyttet til behovet for å redusere 

klimautslipp og foreta klimatilpasninger, ta vare på miljø og naturmangfold, flerkjernet 

byutvikling med gode transportløsninger og attraktive byer og tettsteder, og et internasjonalt 

konkurransedyktig næringsliv . På alle disse områdene er vi avhengig av at kommunene og 

fylkeskommunene på Østlandet trekker i samme retning. Utfordringene på Østlandet går i stor 

grad på tvers av både kommune- og fylkesgrenser og nødvendiggjør samarbeid på flere nivåer. 

Det er et sterkt ønske om at fylkeskommunene som har medlemskommuner i Osloregion slutter 

seg til samarbeidet. Vi tror dette vil ha stor betydning for hvordan vi i fellesskap kan arbeide 

med å løse felles utfordringer og utnyttet felles muligheter.  

I Viken og Vestfold-Telemark er nå arbeidet med å forberede reetablering av de tidligere 

fylkeskommunene i gang. I denne sammenheng vil styret i Osloregionen IPR be om at samarbeidet 

på Østlandet vurderes. Dersom fylkeskommunene igjen ønsker å delta i samarbeidet i 

Osloregionen IPR, vil de bli ønsket velkommen. Styret vil også uttrykke vilje til dialog om 

forutsetningene for fylkeskommunenes deltagelse i et samarbeid som omfatter både kommuner 

og fylkeskommuner på Østlandet.  

 


