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Oppnevning av ytterligere medlemmer til Oslofjordrådet 

 

Forslag til vedtak: 

Styret foreslår syv ordførere som representanter til Oslofjordrådet i tillegg til allerede oppnevnte 

representanter, slik det fremkommer av saksfremlegget.  

 

Saksfremstilling: 

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv 

Den 30. mars 2021 la daværende klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn fram Helhetlig 

tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv. Målet er at fjorden skal oppnå god 

miljøtilstand, at viktige naturverdier skal restaureres, at et aktivt friluftsliv skal fremmes og at 

naturmangfoldet i fjorden skal ivaretas. Tiltaksplanen følges opp av Støre-regjeringen. Klima- 

og miljøminister Espen Barth Eide har et sterkt engasjement i saken.  

Etablering av Oslofjordrådet er et av tiltakene under innsatsområde 7 i tiltaksplanen, og ble 

konstituert den 24.08.2021. Osloregionen ble i 2021 forespurt av Klima- og miljødepartementet 

(KLD) om å foreslå kandidater til Oslofjordrådet. Styret i Osloregionen behandlet sak om dette i 

styremøte 18.06.2021, der følgende ble foreslått oppnevnt:  

• Mona Vauger, Hvaler kommune 

• Are Karlsen, Horten kommune 

• Truls Wickholm, Nesodden kommune. Cathrine Kjenner Forsland har erstattet Wickholm. 

• Lene Conradi, Asker kommune 

• Jørgen Vik, Lillestrøm kommune 

• Einar Busterud, Hamar kommune 

I tillegg til ordførerne nevnt over ble fylkeskommunene og Oslo kommune invitert til å delta i 

Oslofjordrådet. Øvrige deltakere er Oslofjorden Friluftsråd, Statsforvalteren for Oslo og Viken 

og Statsforvalteren for Vestfold og Telemark. 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/7e80a758716344cbbb97adc5c7c27f18/t-1571b.pdf


Om Oslofjordrådet (hentet fra Tiltaksplanen): 

Gjennomføring av denne tiltaksplanen er viktig for å få en ren og rik Oslofjord og med 

muligheter til å utøve et aktivt og bærekraftig friluftsliv. For å sikre god lokal- og 

regionalpolitisk forankring og framdrift, skal Oslofjordrådet etableres. Dette skal være en 

samordningsarena der ordførere fylkesordførere, klima- og miljøministeren og andre 

berørte statsråder møtes hvert år for status oppdatering, erfaringsutveksling og for å 

sikre oppfølging og framdrift av de ulike tiltakene. 

For å få en oversikt over status for gjennomføring av tiltak, vil også Klima- og 

miljødepartementet gi Miljødirektoratet i oppdrag hvert annet år, fram til 2026 i første 

omgang, å rapportere om status for gjennomføring av tiltakene. Det forutsettes at de 

ansvarlige for gjennomføring av tiltakene gir nødvendige innspill til rapporteringen. 

Dersom tiltak ikke gjennomføres som planlagt, vil Miljødirektoratet og Klima- og 

miljødepartementet vurdere hvordan det bør følges opp for å sikre gjennomføring av 

tiltaket. Ved behov kan også enkelte problemstillinger løftes inn i Oslofjordrådet for 

avklaring. Hvis flere tiltak ikke er gjennomført innen 2026, vil det vurderes om planen 

bør forlenges. 

TILTAK: Etablere et Oslofjordråd som skal følge opp den helhetlige forvaltningen av 

Oslofjorden. Rådet skal ledes av klima- og miljøministeren, og bestå av berørte 

ordførere og fylkesordførere 

 

Supplering med flere ordførere til Oslofjordrådet 

I mai 2022 har sekretariatet i Osloregionen blitt forespurt fra KLD om Osloregionen ønsker å 

supplere Oslofjordrådet med ytterligere flere ordførere. Dette skjer etter interne diskusjoner i 

KLD om rådet burde utvides med flere ordførere. I følge KLD er det flere problemstillinger som 

aktualiserer en utvidelse.  

 

Sekretariatets vurdering 

Med henvisning til tiltaksplanen og faggrunnlag fra blant annet Miljødirektoratet er det 

konstatert at tilstanden i Oslofjorden er alvorlig. Tiltakene som må iverksettes berører store 

deler av Osloregionen. Medlemmene i Osloregionen har ulik tilknytning til Oslofjorden, enten 

som kystkommune eller innlandskommune med vassdrag som drenerer til Oslofjorden. 

Kommunene har en viktig rolle og et ansvar for gjennomføring av flere av tiltakene.  

Sekretariatet vurderer det som positivt at Osloregionen IPR blir forespurt av KLD om å foreslå 

kandidater til Oslofjordrådet og anbefaler bred representasjon fra kommunene i rådet. Gjennom 

sin deltakelse vil representantene bidra til helhetlig oppfølging av tiltaksplanen, som igjen kan 

bidra til nå mål om en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv. Osloregionens sekretariat 

med støtte fra faggruppe for klima og miljø, vil ved behov bistå representantene til 

Oslofjordrådet med saksforberedelser, før møter i Oslofjordrådet. 

Osloregionen som interkommunalt politisk råd har ikke en formell rolle i oppfølging av 

tiltaksplanen, men vil være en aktør som bidrar til å formidle informasjon og erfaringsutvikling 

mellom kommunene og andre interessenter. Osloregionen har i 2022 etablert et eget prosjekt 

“Oppdrag Oslofjorden” for å tydeliggjøre satsingen. Det er også opprettet et felles administrativ 

koordineringsgruppe mellom Osloregionen og Østlandssamarbeidet for å koordinere og styrke 



samarbeidet mellom fylkeskommunene og kommunene på saker og tema som gjelder 

Oslofjorden og tilhørende vassdrag. 

Sekretariatet i Osloregionen foreslår at styret oppnevner ytterligere 7 ordførere til 

Oslofjordrådet som representerer ulike deler av Osloregionen og Østlandet. Ordførere fra flere 

kystkommuner foreslås oppnevnt, da de representerer ulike deler av Oslofjorden. I tillegg til 

ordførere blant Osloregionens medlemmer foreslås ordførere fra Larvik kommune og Færder 

kommune oppnevnt til rådet. Disse er sentrale kommuner for en helhetlig forvaltning av 

Oslofjorden. Videre foreslås Indre Østfold Regionråd og Ringeriksregionen representert som 

innlands- og landbrukskommuner med vassdrag som ender i Oslofjorden på henholdsvis sør-

østsiden og nord-vestsiden av Oslofjorden.  

Sekretariatet foreslår at følgende ordførere forespørres og oppnevnes dersom disse bekrefter 

sin deltakelse:  

• Hanne Tollerud, Moss kommune 

• Monica Myrvold Berg, Drammen kommune 

• Knut Martin Glesne, Krødsherad kommune 

• Hans Kristian Raanaas, Frogn kommune 

• Jon Sanness Andersen, Færder kommune 

• Erik Bringedal, Larvik kommune 

• Karoline Fjeldstad, Rakkestad kommune   

 

Behandling i administrative grupper 

Sak om oppnevning av representanter ble drøftet i Osloregionens faggruppe for klima og miljø 

(per e-post) og administrative koordineringsgruppe den 14. juni. Det var støtte i gruppene til 

forslag til representasjon fra Osloregionen. 

 

Behandling i interessepolitisk utvalg 

Utvalget slutter seg til utkast til styresak. 

 

 

 

 


