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ORIENTERING OM STATUS I PROSJEKT “OPPDRAG OSLOFJORDEN” 

FORSLAG TIL VEDTAK: 

Saken tas til orientering.   

SAKSFREMSTILLING 

Innledning 

Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lagt fram av 

regjeringen Solberg den 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er 

svært alvorlig. Tiltaksplanen følges opp av Støre-regjeringen. 

Det vises til styresak 27/22 Organisering av Osloregionens arbeid med oppfølging av 

tiltaksplan for Oslofjorden og tilhørende vassdrag, behandlet i styremøte 8. april. Der ble det 

fattet følgende vedtak:  

1. Styret slutter seg til forslaget til prosjekt «Oppdrag Oslofjorden» og organisering.   

2. Styret ber sekretariatet om å etablere en administrativ koordineringsgruppe for felles 

aktiviteter og utveksling av informasjon sammen med 

Østlandssamarbeidet/fylkeskommuner på Østlandet (forutsatt tilsvarende vedtak i 

Representantskapet i Østlandssamarbeidet 1.4.).  

Det vises videre til styresak 30/22 Arrangement på Arendalsuka 2022, behandlet i styremøte 8. 

april med følgende vedtak:   

1. Styret slutter seg til forslag om at Oslosregionen arrangerer seminar under Arendalsuka 

2022 om miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag.  

2. Osloregionen inviterer Østlandssamarbeidet som samarbeidspartner til arrangementet. 

Status i prosjektet 



Nedenfor følger en kort rapportering på aktiviteter og status i prosjektet. 

BEST-konferansen 2022 – sesjon om miljøtilstanden i Oslofjorden.  

På årets BEST-konferanse var det en sesjon om miljøtilstanden i Oslofjorden. På BEST-

konferansen for to uker siden snakket Espen Søilen fra Oslofjordens Friluftsråd om 

Oslofjordens verdi både for mennesker og dyreliv i regionen, og hvordan klimaendringene 

påvirker fjordens helsestatus. Deretter var det to innlegg med eksempler på hvordan 

kommuner jobber for bedring av miljøtilstand og vannkvalitet. Det første innlegget er fra 

Fredrikstad kommune som har gjort en marin kartlegging av skjærgården for å ha oppdatert 

kunnskapsgrunnlag ved byggesøknader og reguleringsplaner. PURA Vannområde 

Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget lanserte nylig en strategihåndbok for 

kommunene, med råd om hvordan og hvor de bør prioritere tiltaksgjennomføring, deriblant 

tiltak på avløpsområdet. 

Sesjonen ble avsluttet med en panelsamtale med ordfører Are Karlsen, Horten kommune, 

ordfører i Horten kommune, ordfører Saxe Frøshaug fra Indre Østfold kommune og fylkesråd 

fra Viken fylkeskommune Annette Lindahl Raakil om tiltak politikere kan gjøre for å bedre 

Oslofjordens tilstand. 

Etablering av administrativ koordineringsgruppe 

Den 15. juni ble det avholdt det første møtet i administrativ koordineringsgruppe, jf vedtak i 

styret i Osloregionen og representantskapet i Østlandssamarbeidet. Koordineringsgruppens 

medlemmer er representanter fra fylkeskommuner, Oslo kommune og Horten kommune, i 

tillegg til representanter fra sekretariatene fra Osloregionen og Østlandssamarbeidet.  

Administrativ koordineringsgruppe skal bidra til best mulig koordinering av aktiviteter og 

informasjonsflyt mellom ulike aktører som bidrar til målet om bedring av miljøtilstanden i 

Oslofjorden, vann og vassdrag. Koordineringsgruppen skal også bidra med innspill, faglige råd 

og kvalitetssikring i planlegging av aktiviteter, herunder innspill til det interessepolitiske arbeidet 

for bedring i av miljøtilstanden i vann, vassdrag og Oslofjorden. 

Basert på diskusjonene i møtet i koordineringsgruppen 15. juni vil sekretariatene i 

Osloregionen og Østlandssamarbeidet utarbeide en aktivitetsplan for 2. halvår 2022 og 1. 

halvår 2023.  

Seminar på Arendalsuka 2022  

I tråd med styrets vedtak i sak 30/22 er det under planlegging et seminar på Arendalsuka 2022 

om miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag. Østlandssamarbeidet har takket ja til å 

være samarbeidspartner på arrangementet.  

Tid og sted: Torsdag 18. august, kl. 12.00-13.30, Clarion Hotel Tyholmen 

Om arrangementet 



Kommuner og fylkeskommuner på Østlandet har viktige roller i gjennomføring av tiltakene i 

helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden. En av de viktigste årsakene til den dårlige miljøtilstanden er 

utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse. Generelt er det en utfordring med 

avløpssituasjonen i hele Norge. Klimaendringene forsterker problemet. 

Vi inviterer til seminar på Arendalsuka med innledning om miljøtilstanden og avløpssituasjonen, 

før politisk debatt/samtale om utfordringene og mulige løsninger. Har kommuner og 

fylkeskommuner kompetansen og ressursene til å gjennomføre tiltakene? Målgruppe er riks- 

og kommunepolitikere, fagmiljøer og miljøorganisasjoner. 

Følgende er medvirkende i programmet:   

• Fredrik Myhre fra WWF (moderator) 

• Mats Walday, seniorforsker, NIVA 

• Thomas Breen, direktør, Norsk Vann  

• Ola Elvestuen, medlem Energi- og miljøkomiteen, Stortinget 

• Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder, Viken fylkeskommune 

• Lene Conradi, ordfører, Asker kommune  

• Hanne Tollerud, ordfører, Moss kommune 

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide er invitert, men er ikke bekreftet per 17. juni. 

 


