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Osloregionen    
 
REPRESENTANTSKAPET 10. juni 2021       

Sak nr. 5/21 
 
Saksansvarlig: Eva Næss Karlsen/Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen  
 
 
PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OSLOREGIONEN 28. 
OKTOBER 2020 
 
Tid:   kl. 17.00 – 18.00 
Sted: Microsoft Teams 

 
Tilstede:  
Ved åpningen av møtet hadde 57 kommuner samt Innlandet fylkeskommune sluttet seg til 
samarbeidsavtalen for Osloregionen interkommunalt politisk råd. 33 av 
medlemskommunene/fylkeskommunene i Osloregionen var representert på det digitale 
Representantskapsmøtet.  
 
Åpning/konstituering av representantskapet i Osloregionen v/byrådsleder Raymond 
Johansen 

 
Sak 1/20 Godkjenning av fullmakter – opprop av tilstedeværende medlemmer i 

Osloregionen interkommunalt politisk råd 
 
  Vedtak: 

De av de tilstedeværende kommunene og fylkeskommunene som har gjort vedtak om 
å slutte seg til samarbeidsavtale om Osloregionen interkommunalt politisk råd gis tale- 
og stemmerett på møtet i representantskapet.  

 
Sak 2/20  Valg av møteleder 
 
  Vedtak: 

Raymond Johansen valgt som møteleder. 
 

Sak 3/20 Godkjenning av innkalling 
 

Vedtak: 
Innkallingen godkjennes  

 
Sak 4/20 Godkjenning av dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Dagsorden for møtet godkjennes 
 
 
Sak 5/20 Strategiske føringer for Osloregionen 2021 - 2024 
 

Vedtak: 
  Følgende strategiske føringer legges til grunn for Osloregionens virksomhet fra 2021: 
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STRATEGISKE FØRINGER FOR OSLOREGIONEN 2021 - 2024 

 
VISJON 
Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig 
region.  

 
Visjonen skal blant annet nås ved å jobbe for en flerkjernet utvikling i regionen, basert 
på lokale fortrinn.  

 
Osloregionen er Norges mest folkerike område, og ønsker å være en bidragsyter til å 
styrke forutsetninger for vekst og utvikling i hele Norge. 

 
Osloregionen interkommunalt politisk råd skal i perioden bidra til å nå følgende av FNs 
bærekraftmål: 

 Mål 9: Innovasjon og infrastruktur 

 Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn 

 Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 

 Mål 13: Stoppe klimaendringene 

 Mål 17: Samarbeid for å nå målene 
 

ROLLER OG ARBEIDSFORMER  
Osloregionen interkommunalt politisk råd skal gjennom sitt arbeid: 

 utvikle felles holdninger og strategier  

 ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter  

 styrke felles identitet  

 skape møteplasser og nettverk 

 drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling  

 samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner 

 samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen 
 

INNSATSOMRÅDER OG PRIORITERTE AKTIVITETER 2021 - 2024   
1. Areal, transport, mobilitet og logistikk 

 Følge opp Osloregionens areal- og transportstrategi, herunder utarbeide en 
målrettet oppfølgingsplan. Blant de viktigste temaene er: 

o Flerkjernet utvikling i Osloregionen med hensyn til arealpolitikk og 
transportsystem 

o Forutsetninger for fremtidsrettede og bærekraftige byer og tettsteder 
o Effektive og bærekraftige transportsystemer lokalt, regionalt og 

internasjonalt, for både persontransport og gods og logistikk.  
o Langsiktig forvaltning av vann og areal som ivaretar biologisk mangfold, 

grønnstruktur, landbruksområder og friluftsområder 

 Gjennomføre en vurdering av ATP-strategiens bruk og virkninger, utviklingen de 
siste årene og nye utfordringer. Et eventuelt forslag til revisjon av strategien 
legges frem i perioden. 

 Fremme Osloregionens interesser innen innsatsområdet overfor nasjonale 
myndigheter, EU og andre organisasjoner. 

 Tilrettelegge for faglige og politiske nettverk som fremmer kunnskap og 
samforståelse i regionen.  

 
2. Klima og miljø 

 Følge opp Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima, signert 7.2.2019 og 
eventuelt å gjennomføre oppdatering av erklæringen i perioden. 

 Foreta jevnlige kartlegginger av klimastatus i Osloregionen 
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 Skape arenaer for å dele kunnskap om tiltak for å redusere klimagassutslipp og 
bedre klimatilpasning i kommunene/fylkeskommunene i Osloregionen 

 Fremme gjenbruk og sirkulærøkonomi gjennom en regional karlegging av 
materialstrømmer i Osloregionen 

 Arbeide for å fremme grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser 

 Ta vare på natur- og artsmangfold i regionen 
 

3. Konkurransekraft og attraktivitet 

 Kartlegge og dele kunnskap om regionens komparative fortrinn innen 
næringsutvikling, kompetanse, kultur og opplevelse, samfunn og politikk.  

 Utvikle en handlingsrettet fireårig strategi for å styrke Osloregionens 
internasjonale posisjon og synlighet basert på Osloregionens internasjonale 
profileringsstrategi (2015), med mål om å øke Osloregionens attraktivitet for 
talent, beholde og tiltrekke investeringer, besøkende og attraktivitet i internasjonalt 
samarbeid. 

 Gjennomfører prosjekter i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, samt 
andre offentlige og private aktører i profileringsarbeidet for å styrke Osloregionens 
internasjonale posisjon. 

 Bidra til å etablere en plattform for et tettere regionalt samarbeid om internasjonal 
profilering der både kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, akademia, 
kulturinstitusjoner og andre relevante organisasjoner inngår.   

 Kartlegge og bevisstgjøre beslutningstagere om barrierer og utfordringer for å 
tiltrekke talent, investeringer og besøkende til regionen.  

 Skape arenaer for å dele kunnskap og erfaringer om stedsmarkedsføring i 
regionalt, nasjonalt og internasjonalt perspektiv 

 Samarbeide med og støtte opp om næringsklynger som motorer for en flerkjernet 
næringsutvikling i Osloregionen 

 
4. Felleskap og samarbeid 

 Etablere arenaer for politisk og faglig samarbeid og felles kunnskap om muligheter 
og utfordringer for Osloregionen 

 Samle kunnskap og statistikk om sentrale utviklingstrekk i regionen innenfor bl.a. 
befolkning, næringsliv, transport, areal, miljø og internasjonal attraktivitet.  

 Fremme regionens felles interesser overfor nasjonale myndigheter, EU og andre 
relevante organisasjoner. 

 
Sak 6/20 Fastsettelse av kontingent for 2021 

 
Vedtak:  
Kontingent for 2021 for medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen settes til kr 
2,70 pr innbygger i kommunene og fylkeskommunene. Oslo kommune betaler dobbel 
medlemskontingent. 

 
Sak 7/20 Valg av inntil 20 styremedlemmer med varamedlemmer for 1 år 
 

Vedtak:  
Som styremedlemmer og varamedlemmer i Osloregionen velges: 
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Region Styremedlem kommune Varamedlem Kommune 

Oslo kommune 
Byrådsleder 
Raymond Johansen 
(A) 

Oslo kommune 
Byrådssekretær 
Julie Ness (MDG) 

Oslo kommune 

Drammensregionen 
Ordfører Monica 
Myrvold Berg (A) 

Drammen kommune 
Ordfører Gunn 
Cecilie Ringdal (H) 

Lier kommune 

Asker-Bærum 
Ordfører Lene 
Conradi (H) 

Asker kommune 
Ordfører Lisbeth 
Hammer Krogh (H) 

Bærum kommune 

Ringeriksregionen 
Ordfører Kirsten 
Orebråthen (A) 

Ringerike kommune 
Ordfører Syver 
Leivestad (H) 

Hole kommune 

Hadelandsregionen 
Ordfører Harald 
Tyrdal (A) 

Lunner kommune 
Ordfører Randi 
Thorsen (A) 

Gran kommune 

Kongsbergregionen 
Ordfører Kari Anne 
Sand (Sp) 

Kongsberg 
kommune 

Ordfører Gry 
Fuglestveit (A) 

Notodden kommune 

Gjøvikregionen 
Ordfører Anne 
Hagenborg (A) 

Søndre Land 
kommune 

Ordfører Torvild 
Sveen (SP) 

Gjøvik kommune 

Hamarregionen 
Ordfører Einar 
Busterud (BBL) 

Hamar kommune 
Ordfører Nils Røhne 
(A) 

Stange kommune 

Kongsvingerregionen 
Ordfører Knut 
Hvithammer (A) 

Sør-Odal kommune 
Ordfører Kari 
Heggelund (SP) 

Åsnes kommune 

Gardermoregionen 
Ordfører John-Erik 
Vika (SP) 

Eidsvoll kommune 
Ordfører Hans Thue 
(A) 

Nannestad 
kommune 

Nedre Romerike 
Ordfører Ståle 
Grøtte (A) 

Rælingen kommune 
Ordfører Jørgen Vik 
(A) 

Lillestrøm kommune 

Follorådet 
Ordfører Hans 
Kristian Raanaas 
(SP) 

Frogn kommune 
Ordfører Truls 
Wickholm (A) 

Nesodden 
kommune 

Indre Østfold 
Ordfører Saxe 
Frøshaug (SP) 

Indre Østfold 
kommune 

Ordfører Anne-
Grethe Larsen (SP) 

Skiptvedt kommune 

Mosseregionen 
Ordfører Hanne 
Tollerud (A) 

Moss kommune 
Ordfører Reidar 
Kaabbel (SP) 

Våler kommune 

Nedre Glomma 
Ordfører Jon-Ivar 
Nygård (A) 

Fredrikstad 
kommune 

Ordfører Sindre 
Martinsen-Evje (A) 

Sarpsborg 
kommune 

Haldenregionen 
Ordfører Anne-Kari 
Holm (SP) 

Halden kommune 
Varaordfører Linn 
Laupsa 

Halden kommune 

Vestfoldkommuner 
Ordfører Elin Gran 
Weggesrud (A) 

Holmestrand 
kommune 

Ordfører Are 
Karlsen (A) 

Horten kommune 

Innlandet 
Fylkesordfører Even 
Aleksander Hagen 
(A) 

Innlandet 
fylkeskommune 

Fylkesvaraordfører 
Aud Hove (Sp) 

Innlandet 
fylkeskommune 

 
 
Sak 8/20 Valg av leder av Osloregionen og styret for 1 år 
 

Vedtak: 
Som leder av Osloregionen og styret for 1 år velges Raymond Johansen, byrådsleder 
i Oslo kommune 

 
Sak 9/20 Valg av nestleder av Osloregionen og styret for 1 år 
 

Vedtak: 
Som nestleder av Osloregionen og styret for 1 år velges: Lene Conradi, ordfører Asker 
kommune 

 
Sak 10/20 Valg til organer underlagt styret 
 

Vedtak: 
1. Det opprettes et interessepolitisk utvalg med syv medlemmer valgt blant styrets 
medlemmer.  
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2. Som medlemmer velges: 
Lene Conradi, Asker-Bærum (Leder av utvalget) 
Julie Ness, Oslo kommune (Nestleder for utvalget) 
Saxe Frøshaug, Indre Østfold (Medlem) 
Kari Anne Sand, Kongsbergregionen (Medlem) 
Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen (Medlem) 
Elin Weggersrud, Vestfoldkommuner (Medlem) 
Nils Røhne, Hamarregionen (Medlem) 
 

Sak 11/20 Valg av valgkomité med leder og to medlemmer for 1 år 
 

Vedtak:  
Som leder av valgkomiteen for 1 år velges: Tine Norman, Midt-Buskerud (Sigdal 
kommune) 
Som medlem 1 av valgkomiteen for 1 år velges: Paul Johan Moltzau, 
Gardermoregionen (Nannestad kommune) 
Som medlem 2 av valgkomiteen for 1 år velges: Hans Kristian Solberg, Folloregionen 
(Enebakk kommune) 

 
Sak 12/20 Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen 
 

Nyvalgt leder Raymond Johansen snakket kort om betydningen av Osloregionen som 
regional samarbeidsarena og understreket bl.a. Oslo kommunes ønske om å satse 
videre på samarbeidet, og så frem til nett samarbeid med de andre medlemmene i 
Osloregionen fremover.  


