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

 
Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 24. juni 2022 

   
TILSTEDE: 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd (møteleder) 
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen   
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen   
Ordfører Marte Larsen Tønseth, Hamarregionen   
Ordfører Kari Heggelund, Kongsvingerregionen  
Ordfører Cathrine Kjennner Forsland, Folloregionen   
Ordfører Sindre Martinsen-Evje, Søndre Viken regionråd   
Ordfører Are Karlsen, Vestfoldkommuner 
Ordfører Knut Martin Glesne, Ringeriksregionen (vara for Syver Leivestad) 
Ordfører Ståle Grøtte, Nedre Romerike (vara for Jørgen Vik) 
Byrådssekretær Martin Nielsen, Oslo kommune (vara for Raymond Johansen) 
Ordfører Viel Jaren Heitmann, Kongsbergregionen (vara for Gry Fuglestveit) 
Ordfører Grete Irene Sjøli, Gardermoregionen (vara for Hans Thue) 
Ordfører Randi Eek Thorsen, Hadelandsregionen (vara for Harald Tyrdal) 
 
 
FORFALL: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune   
Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Asker og Bærum  
Ordfører Syver Leivestad, Ringeriksregionen    
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland   
Ordfører Hans Thue, Gardermoregionen   
Ordfører Jørgen Vik, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen  
Ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen   
 
   
Dessuten møtte:  
Ordfører Kamilla Thue, Kongsvingerregionen, Inger Synnøve Kammerud (Ringeriksregionen), Dag 
Aanesen (Drammensregionen), Helge Hasvold Bollæren (Søndre Viken), Bjarne Haslund (Oslo 
kommune), Trine Knobel (Gardermoregionen) 
 
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Merete Agerbak-Jensen, Mari Strømsvåg. 
 
  



Sakskart, styremøte 24. juni 2022            

  
Sak 34/22  Innledning ved Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om jernbaneutbygging på Østlandet 
 

  Vedtak: 
  Saken tas til orientering 
 
Sak 35/22 Uttalelse fra styret i Osloregionen om behov for satsing på jernbane på Østlandet 

Rett før møtet ble de oversendt forslag til tillegg til uttalelsen fra henholdsvis Indre Østfold 
regionråd og Søndre Viken regionråd:  
 
Østre linje:  
Østfoldbanens østre linje (79 km) ble betydelig oppgradert i 2015, som Norges første ERTMS-
utbygde strekning. Etter kapasitetsøningen ved åpningen av Blixtunellen Oslo – Ski, forventes 
det at frekvensen økes til to tog i timen. Allerede i dag er mange tog fulle, og økt frekvens er 
avgørende for at enda flere skal ta toget. Indre Østfold-regionen er inne i en betydelig 
innbygger- og arbeidsplassvekst. Det bør også være en målsetting å igjen å få noen 
gjennomgående persontog på østre linje til Sarpsborg og Fredrikstad, forsterket av vedtaket å 
om å bygge og samspille i et ‘nytt Østfold’. Jernbanedirektoratet må utrede nødvendige 
investeringer i denne forbindelse. 
 
Inter City – sør for Moss: 
I Søndre Østfold sør for Moss bor det 182 000 innbyggere. Nedre Glomma (Fredrikstad og 
Sarpsborg) er landets 5. største tettsted etter de fire store, og sammen med Halden er byene i 
regionen i sterk vekst. Utbyggingen av InterCity er en forutsetning for en flerkjernet utvikling, 
som er en vedtatt strategi for Osloregionen. Skal Regjeringen nå sine klimamål må man 
prioritere jernbaneutbygging der det bor flest folk. Regionen har i dag kun ett tog i timen i 
grunnrute, og ambisjonen om to tog i timen må som et minimum prioriteres. Østfoldbanen er 
også veien til Europa. 

   
 

Vedtak:  
1. Styret slutter seg til uttalelsen med de to tilleggene foreslått i møtet. Uttalelsen sendes 

Stortingets transportkomite, Samferdselsdepartementet og Jernbanedirektoratet.  
2. Det gjennomføres en kampanje etter sommeren for å sette søkelys på betydningen av 

jernbaneutbygging på Østlandet. Kampanjen gjennomføres i samspill med delregionene i 
Osloregionen.  

3. Interessepolitisk følger opp arbeidet sammen med sekretariatet 
 
Sak 36/22  Godkjenning av innkalling   

Innkalling ble utsendt pr. e-post 17. juni 2022.  
  

Vedtak:  
Innkallingen godkjennes   

  
  
Sak 3722  Godkjenning av referat fra styremøte 8. april 2022  
Vedlegg  Utkast til referat fra styremøtet 8. april ble sendt styrets medlemmer den 22. april 2022  
  

Vedtak:  
Referat fra styremøtet 8. april godkjennes  

  
  
Sak 38/22  Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen  

 
Ringeriksregionen:  



Utarbeidet og vedtatt næringspolitisk plattform i alle fem kommuner. Har fått avlevert rapport i 
forbindelse omdømmeprosjekt, som nå skal vurderes. Veteranplan for oppfølging av tidligere 
militærpersonell er vedtatt. 
 
Kongsbergregionen: 
Har arbeidet med fastlegeordning og sendt brev og fått svar fra statsråden. Er opptatt av 
fibertilgang i regionen, bl.a. med tanke på beredskap. Opptatt av kraftutbygging. Dette går for 
sent. Kongsbergregionen skal arrangere jernbanekonferanse til høsten.  
 
Follo: 
Ga felles høringsuttalelse om politiberedskap. Hadde arrangement for veteraner 8. ma. Opptatt 
av Oslofjorden, bl.a. tiltak for å redusere plast som flyter i fjorden. Jobber med yngre med 
demens. Ansatt ny sekretariatsleder for Folloregionen som tiltrer i august. Jobber med 
næringspolitisk plattform Jobber også med kyststiprosjekt, og vil skal ha et arrangement i 
september om både kyststi og næring. Skal på tur sammen til høsten.  
 
Vestfoldkommuner: 
Næringslivet går veldig bra. Fulle ordrebøker, men vanskelig med tillgang på råmaterialer. 
Kongsberggruppen bygger nybygg og satser på videre vekst i Horten. Asko skal bruke 
autonome elektriske  ferjer for transport over fjorden.  
 
Drammensregionen:  
IPR etablert og tar form. Strategiarbeid for hvordan samarbeidet skal være framover. Smart 
utvikling av næringsarealer og omstilling til det grønne skiftet. I gang med bybro, litt utfordrende 
på kort sikt for noen, men blir bra når det er ferdig.  
 
Søndre Viken 
Jobber med veikartet for grønn næringsutvikling. Opptatt av tilgang på kraft.  
 
Hadeland: 
Vært opptatt av regionreform. Jevnaker og Lunner blir i Akershus. Gran vil vente med å ta 
stilling. Opptatt av at Hadeland skal være en viktig region. Har i dag fått tilsatt ny leder av det 
regionale samarbeidet. Opptatt av rv4, E16.. Lunner blir et viktig knutepunkt for trafikk fra 
nord/sør og øst/vest.  
 
Indre Østafold: 
Jobber med nytt campus. Har fått tre studieretninger i år, blir i tillegg sykepleierutdanning neste 
år. Videre dialog med Høgskolen i Østfold for å utvikle tilbudet. Studio City etableres, samlet 
film/tv - miljø stiller seg bak. Vil opprette en komplett filmby. Første del klar i 2024. Jobbet med 
partnerskapsavtale med Viken. Den er på plass. Dette er en viljeserklæring om å jobbe sammen 
på flere områder. Er blitt mer konkret enn vi trodde.  
 
Gjøvikregionen: 
Opptatt av sykehussituasjonen. Jobber med regionalt samarbeid. Skal ansette ny 
sekretariatsleder. Valdresbanen skal legges ned. Ønsker innspill på hva man kan bruke traseen 
til.   

  
Vedtak:  
Saken tas til orientering  

  
  
Sak 39/22  Protokoll fra møte i representantskapet 2. juni 2022  
  

Innstilling til representantskapet:  
Protokoll fra møte i representantskapet i Osloregionen IPR 2. juni 2022 godkjennes  

 
 

  
  



Sak 40/22  Medlemsundersøkelsen for Osloregionen IPR 2022   

 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 
Sak 41/22 Rapport fra interessepolitisk utvalg 

Leder av interessepolitisk utvalg ga en kort orientering om arbeidet i interessepolitisk utvalg 
siden sist styremøte.  
  
Vedtak:  
Saken tas til orientering  

 
 
Sak 42/22  Endring i mandatet for interessepolitisk utvalg 

 
Vedtak: 
Mandat for interessepolitisk utvalg endres og få følgende ordlyd:   
1. Interessepolitisk utvalg skal definere Osloregionens interessepolitiske rolle og utvikle 

strategier for gjennomslag i prioriterte saker som er i tråd med vedtatte strategier 
Osloregionen.  

2. Interessepolitiske utvalg skal behandle også øvrige saker med politisk innhold som skal til 
behandling i styret og/eller representantskapet i Osloregionen IPR.  

3. Gruppen har fullmakt til å definere og gjennomføre interessepolitiske tiltak knyttet til 
relevante saker på nasjonalt, nordisk og europeisk nivå.  

4. Osloregionens sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for utvalget, med støtte fra 
Osloregionens administrative fagmiljøer.  

5. Gruppen holder Osloregionens styre løpende orientert om sitt arbeid, bl.a. gjennom faste 
orienteringer i styremøtene.  

6. Forslag til aktiviteter for det interessepolitiske arbeidet for det kommende året, inngår i 
forslag til handlingsprogram som behandles av styret i desember hvert år. 

 
Sak 43/22 Uttalelse om at fylkeskommunene igjen ønskes velkommen som medlemmer i 

Osloregionen IPR 
 

  Vedtak: 
  Styret slutter seg til uttalelsen 

 
 
Sak 44/22  Oppnevning av ytterligere medlemmer til Oslofjordrådet  
  

Vedtak:  
Følgende oppnevnes som medlemmer til Oslofjordrådet: 

 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 

  
  
Sak 45/22  Orientering om status i prosjekt “Oppdrag Oslofjorden” 

   
Vedtak:  
Saken tas til orientering 

 
  
  



Sak 46/22  Orientering om prosjekt grønne næringstransporter 

   
Vedtak 

1. Styret gir sin tilslutning til endret organisering om etablering av felles koordineringsgruppe 
for prosjektene om grønne næringstransporter i Osloregionen og Østlandssamarbeidet.  

2. Saken før øvrig tas til orientering. 
 
 
Sak 47/22  Osloregionens klimastatusrapport 2022 
 

  Vedtak: 
Saken tas til orientering  

  
  
Sak 48/22  Oslo – State of The City 2022  

 

Vedtak:  
  Saken tas til orientering  
  
 
Sak 49/22  Rapport fra Osloregionens internasjonale advisory board  
   
  Vedtak:  

Saken tas til orientering 
  
  
Sak 50/22 Samarbeidsavtale mellom Osloregionen IPR, VisitOSLO AS og Oslo Business Region AS  
  

Vedtak:  
Saken tas til orientering 

  
  
Sak 51/22  Status i det internasjonale profileringsarbeidet  

 
  Vedtak:  
  Saken tas til orientering 
  

  
Sak 52/22  Korte orienteringer fra sekretariatet   

 Endringer i sekretariatet: Merete Agerbak-Jensen slutter i sekretariatet ved utløpet av 
august. Det vurderes å lyse ute en stilling innen kommunikasjon etter ferien.  

 Arrangement under Arendalsuka 18. august 

 
  
Sak 53/22  Eventuelt  

 
Sekretariatet viste til epost fra ordfører Hans Thue til styret om tidspunkt for utsendelse av saker 
til behandling. Sekretariatet vil legge fram en sak om rutiner for saksbehandling og utsendelse 
av saker på neste styremøte, den 23. september.  


