Dato: 23.6.2021

Saksansvarlig.: Øyvind Såtvedt
e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 18. juni 2021
TILSTEDE:
Ordfører Lene Conradi, Asker/Bærum (nestleder)
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen
Ordfører Syver Leivestad, Ringeriksregionen
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland
Ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen
Ordfører John-Erik Vika, Gardermoregionen
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Ordfører Hans Kristian Raanaas, Folloregionen
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen
Ordfører Elin Gran Weggesrud, Vestfoldkommuner (vara for Are Karlsen)
FORFALL:
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (leder)
Ordfører Are Karlsen, Vestfoldkommuner
Dessuten møtte:
Ingar Leiksett, (Nedre Romerike), Martin Hafsahl (Asker kommune),Eirik André Hopland
(Kongsbergregionen), Inger Kammerud (Ringerike kommune), Toril Lislien (Drammensregionen),
Astrid Bjerke (Osloregionens Europakontor), Bjarne Haslund (Oslo kommune), Kari Marie Swensen
(Follorådet), Gørill Horrigmo og Per Harbø (Nasjonalt program for leverandørutvikling)
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Margrethe Gjessing, Merete Agerbak-Jensen,
Mari Strømsvåg.

Sakskart, styremøte 18. juni 2021
Sak 34/21

Godkjenning av innkalling
Innkalling ble utsendt pr. e-post
Vedtak:
Innkallingen godkjennes

Sak 35/21

Godkjenning av referat fra styremøte 9. april
Utkast til referat fra styremøtet 9. april ble sendt styrets medlemmer den
Vedtak:
Referat fra styremøtet 9. april godkjennes

Sak 36/21

Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen
Ringeriksregionen
E-16: Utbygging i gang. Blir overdratt til nye veier i august. Ny jernbane er også viktig.
Tiårsmarkering 22 juli. Viktig bl.a. i Hole.
Kongsbergregionen
Gledelig med vedtak i NTP om videre utbygging av E-134 vest for Kongsberg. Stor utvikling
innenfor utvikling av teknologi for autonomi. Spennende utvikling i næringslivet i regionen, bl.a.
innen hydrogen.
Gjøvikregionen
Endelig tatt beslutning om lokaliseirng av sykehus, på Moelv. Har tatt lang tid. Har arbeidet med
NTP. Har vært heldige i forhold til korona. Er fortsatt med to aktuelle tomter i konkurransen om
batterifabrikk.
Hamaregionen
Også opptatt av sykehus. Ikke helt enig i at siste ord er sagt. Skuffende at sykehuset med 4500
arbeidsplasser lokaliseres et sted der det bor svært få mennesker. Også opptatt av NTP.
Kongsvingerregionen
Litt for defensivt i NTP, bl.a. Kongsvingerbanen og Godspakke Innlandet. KVU for hovedbanen
er viktig for Kongsvingerbanen og Kongsvingerregionen. Er også med i konkurransen for
batterifabrikk. Lavt nivå på korona. Jobber også med E-16. Alternativer legges ut på høring, litt
uklart hvor mange (3-9). Men dette er en vanskelig sak i regionen. Høgskolen i Innlandet skal
etablere forskningssenter i Kongsvinger. Ble kjent i dag. Blir veldig viktig for regionen. Også
opptatt av lokal turisme – alle kommunene står bak Visit Kongsvingerregionen.
Gardermoregionen
Har vært hardt rammet av korona. Mange er oppsagt etter lang tid med permitteringer. Slitt med
å få kommunene rundt til å sette opp tilbud med koronahoteller. Vil kunne bli økt belastning på
disse når flere skal reise. E-16: Gardermoregionen ikke tatt stilling. OsloMet – tilstedeværelse.
Nedre Romerike
Styret i OsloMet behandlet saken i går med fire alternativer. Blir viktig å diskutere videre. Også
opptatt av NTP, jernbane Oslo – Stockholm, Glommakryssing. Opptatt av å ta med erfaringer
fra korona. Viken: Regionens og kommunenes rolle i forhold til fylkeskommunene har vært et
viktig tema.

Folloregionen
NTP: Det blir fire felts motorvei under fjorden, skal stå ferdig i 2026. Viktig også å tenke på
kollektivløsninger. IPR etablert sist fredag. Har brukt litt tid på å diskutere strategiske
perspektiver for rådet og vil forsterke dette videre fra august. Opptatt av å beslutte hva regionen
ikke skal gjøre. Spennende perspektiver som følge av nye pendlings- og bomønster etter
korona. Neste «Landskampen» på Tv2 skal sendes fra Oscarsborg.
Indre Østfold
Ganske fornøyd med NTP, bl.a. påkopling Østre linje, E-18 og Glommakryssing. Også bra at
Østre linje åpnes opp igjen for både persontransport og gods til Sarpsborg. Merker at vi stadig
kommer tettere på Oslo. Mange næringsaktører vil lokalisere seg i Indre Østfold, bl.a. Også
VEAS skal lokalisere seg her, blir viktig for regionen. Starter opp fagskoletilbud fra høsten av.
Dette er viktig for utfordringene som Indre Østfolds sliter med, bl.a. i forhold til utenforskap.
Samarbeidsavtale med NMBU: Vi jobbe med å utnytte den for å skape ny virksomhet og
arbeidsplasser.
Mosseregionen
Rv19 og jernbaneutbygging preger kommunene. Utfordringer med grunnforhold ift. jernbane.
Håper ny linje er ferdig i 2026. Opplever mye kork og kø på Rv19, som både har lokal trafikk og
fergetrafikk. Utfordrende å finne god trasé for ny vei, men dette blir viktig. Stort lokalt
engasjement i saken. Er ikke kommet langt nok i integrasjon innenfor den nye kommunen etter
kommunesammenslåingen i 2020. Har iverksatt flere tiltak overfor ungdom i kjølvannet av
korona. Bekymret for langtidsvirkningene av korona.
Vestfoldskommuner
Veldig fornøyd med NTP, særlig mht godsterminal på Kopstad. Hovedkontoret for
Redningsselskapet til Horten. Er veldig glad for det. Kjempeutbrudd i Færder/Tønsberg av
Deltavraianten. Spent på om det kan spre seg. Vi er nok ikke helt ferdige med pandemien enda.
Drammensregionen
Byvekstavtale. Langt møte om dette i dag. Opptatt av å skape godt samarbeid i
Drammensregionen om næringsutvikling, klima mmed mer. Samferdeslplanen til Viken kommer
i neste uke. Spent på den. Glad for samarbeid med nabokommuner om forskrifter. Null smittede
i dag. Første gang på veldigf lenge. Er optimist ift korona. Ælv-calssico – lokaloppgjør i fotballen
neste helg.
Asker – Bærum
Etablerer koronahotell etter pålegg. Dette er nytt for oss. Russeutfordringer. Asker er blitt
episenter for russefeiring at man forbø rulling i Oslo og Bærum. Energy Valley viktig klynge for
energiselskaper. Utvikles videre. Blir Norges største klynge på havvind.
Oslo (via administrasjonen)
Regulering med kommunal forskrift av el-sparkesykler er en aktuell sak. Det nye Munch-museet
åpner 22. oktober i år.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 37/21

Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg
Leder av interessepolitisk utvalg ga en kort orientering om arbeidet i interessepolitisk utvalg
siden sist styremøte.
Siden sist styremøte, har interessepolitisk utvalg arbeidet med følgende saker:










Oppfølging av høringsinnspill til Nasjonal transportplan – oversendelse av forslag til
merknader til transportkomiteen + brev til alle stortingsrepresentanter fra våre fylker.
Sekretariatet har også arbeidet med å få på presseoppslag i fagmedier, lokalmedier og
riksmedier. Vedlagt sakspapirene er det et notat med oppsummering av vedtak og
merknader i forbindelse med Stortingets behandling av NTP
Utvalget har også diskutert en mulig uttalelse på møtet i representantskapet om behov for
nasjonale tiltak etter pandemien, men vurderte at dette ble prematurt, og anbefalte at dette
temaet tas opp igjen til vurdering til høsten.
Utvalget har diskutert oppfølging av et næringspolitisk posisjonsnotat utarbeidet av
faggruppen for næringssamarbeid. Det skal bl.a. arrangeres et næringspolitisk webinar den
26. august.
Utvalget har også diskutert byråkratiske hindre for utenlandske kunnskapsarbeidere. Her
arbeider sekretariatet med sluttføringen av en rapport som skal legges fram for styret. Dette
vil også følges opp på et seminar under Arendalsuka og det er planer om medieinnspill og
møter med regjeringen over sommeren.
Interessepolitisk utvalg har også behandlet forslag til høringsuttalelse til KVU Hovedbanen
Nord (som er neste sak på sakskartet i styremøtet).
På møtet vårt den 11. juni, ble vi dessuten enige om at det foretas en evaluering av arbeidet
med innspill til NTP 2022 – 2033 med tanke på læringspunkter til neste runde med NTP.
Dette skal utvalget diskutere nærmere til høsten, og dette temaet kommer vi også tilbake til i
styret.

Vedtak:
Saken tas til orientering
Sak 38/21

Utkast til Osloregionens høringssvar KVU Hovedbanen Nord
John-Erik Vika, Gardermoregionen, foreslo at det ble tatt inn en formulering om at
pendelforlengelse på hovedbanen fra Dal til Eidsvoll etableres igjen
Vedtak:
Styret slutter seg til forslag til høringsuttalelse for KVU Hovedbanen Nord med tillegg foreslått
av John-Erik Vika, Gardermoregionen inntatt i uttalelsen.

Sak 39/21

Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet
Mari Strømsvåg fra sekretariatet orienterte om status i arbeidet med «Restart Osloregionen»prosjektet, om byråkratiske hindre for internasjonale som kommer til Osloregionen for å jobbe
eller studere, samt om arrangement under Arendalsuka i samarbeid med Invest in Bergen.
Presentasjonen er vedlagt referatet.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 40/21

Osloregionens medlemsundersøkelse 2021
Margrethe Gjessing fra sekretariatet gjennomgikk resultatene av medlemsundersøkelsen 2021.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 41/21

Kurs for kommunale ledere i Osloregionen i samarbeid med Olympiatoppens
prestasjonsklynge og Smart Innovation Norway
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 42/21

Klimastatus for Osloregionen
Merete Agerbak-Jensen fra sekretariatet presenterte hovedelementer i årets klimastatusrapport.
Presentasjonen er vedlagt referatet.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 43/21

Representasjon i Oslofjordrådet for Helhetlig plan for Oslofjorden
Eva Næss Karlsen i sekretariatet presenterte saken og opplyste at det var anledning til å
oppnevne 5- 10 kandidater. I tillegg til de fem som var foreslått i saken, ble det besluttet å
oppnevne ordfører Lene Conradi, Asker kommune.
Vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til at Osloregionen takker ja til invitasjon om å delta i Oslofjordrådet.
2. Styret oppnevner fem ordførere som Osloregionens representanter i Oslofjordrådet, slik det
fremkommer av saksfremlegget, samt ordfører Lene Conradi, Asker kommune.

Sak 44/21

Status – Race to Zero-kampanjen
Eva Næss Karlsen fra sekretariatet orienterte om status for kampanjen.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 45/21

Startprogram om innovative offentlige anskaffelser (først i møtet)
Per Harbø og Gørill Horrigmo fra Nasjonalt program for leverandørutvikling orienterte om
innovative offentlige anskaffelser om kursopplegget som gjennomføres i samarbeid med
Osloregionen i løpet av høsten.
Vedtak:
Saken tas til orientering
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Deltagelse i Nordic Circular Hotspot
Vedtak:
Osloregionen slutter seg til nettverket Nordic Circular Hotspot

Sak 47/21

Færder kommune – oppsigelse av samarbeidsavtale for Osloregionen fra 1.1.2022
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 47/21

Korte orienteringer fra sekretariatet
Sekretariatet orienterte om:

BEST-konferansen 2021

Utredningsoppdrag Osloregionen 2030

Oslo Urban Week 2021
Vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 48/20

Eventuelt
Ordfører Lene Conradi opplyste at hun arbeidet med forslag til et brev til fylkeskommunene om
deltagelsen i Osloregionen. Hun ville om kort tid sende et utkast til styrets medlemmer.

