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Administrative grupper i Osloregionen
Forslag til vedtak:
1. Osloregionens administrative koordineringsgruppe og faggruppen for næringssamarbeid i
Osloregionen videreføres.
2. Osloregionens faggruppe for areal, transport og klima endrer navn til faggruppe for areal og
transport med mandat som framkommer av saksfremstillingen.
3. Osloregionens faggruppe for miljø og klima opprettes som en permanent faggruppe, med
mandat som framkommer av saksfremstillingen.

Saksfremstilling:
Bakgrunn
Samarbeidsalliansen Osloregionen har hatt tre permanente administrative grupper;
administrativ koordineringsgruppe, faggruppe for areal, transport og klima, samt faggruppe
for næringssamarbeidet i Osloregionen.
Sekretariatet i Osloregionen er direkte underlagt styret, jfr. både vedtektene i den nå
avviklede samarbeidsalliansen Osloregionen og samarbeidsavtalen for Osloregionen
interkommunalt politisk råd. Det er med andre ord sekretariatet som er ansvarlig for å
fremme saker overfor styret.
En viktig begrunnelse for etableringen av faggruppene i sin tid, var at med et relativt lite
sekretariat, var man avhengig av å trekke på fagkompetanse i administrasjonene hos
medlemmene for å kunne sikre faglig bredde, kvalitet og forankring i arbeidet. Faggruppenes
rolle er med andre ord primært en faglig støttet til sekretariatet. I tillegg bidrar gruppene
gjennom sitt arbeid til erfaringsoverføring og læring mellom medlemmene i samarbeidet.
Faggruppene fungerer også som en arena for gjensidig informasjonsutveksling og læring om
initiativ og aktiviteter i regionen innenfor innsatsområdene.
Den administrative koordineringsgruppen har bestått av representanter for
kommuneregionene, bl.a. sekretariatsledere i regionrådene på kommunenivå, samt
representanter for Oslo kommune og fylkeskommunene som følger «sine»
styrerepresentanter administrativt. Koordineringsgruppen oppnevner selv gruppens leder og
nestleder. Gruppe har blitt benyttet som en faglig støtte for sekretariatet i forberedelse av
saker til styremøtet, og har vanligvis hatt møter ca. to uker før styremøtene.
Osloregionens faggrupper har hatt som rolle å bidra til strategiutvikling innen Osloregionens
prioriterte satsingsområder. Gruppene har administrative deltakere fra fylkeskommunene,
Oslo kommune, delregionene i Osloregionen samt enkeltkommuner. Representanter for
statlige etater som Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet deltar også i faggruppe for
areal, transport og klima. Innovasjon Norge har deltatt i perioder i faggruppe for
næringssamarbeidet. Faggruppene har støttet sekretariatet i forberedelse og gjennomføring
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av aktiviteter i regi av Osloregionen, og er et viktig kontaktpunkt mellom Osloregionens
sekretariat og medlemskommunene og –fylkes-kommunene. Faggruppene oppnevner selv
leder og nestleder.
Det legges til grunn at Viken og Innlandet fylkeskommuner fortsatt kan delta i de
administrative gruppene i Osloregionen for den perioden de betaler medlemskontingent
dersom de ønsker.
I sak 48/20 behandlet styret mandat for faggruppen for næringssamarbeid i Osloregionen.
Sekretariatet legger til grunn at dette mandatet videreføres etter omdanningen til
interkommunalt politisk råd.
Miljø- og klimaområdet har fått en mer sentral rolle i Osloregionens arbeid de siste årene,
med bl.a. undertegning av en egen ordførererklæring for klima og miljø i 2019. Dette fremgår
også tydelig i de strategiske føringene for Osloregionen som ble behandlet på
representantskapet den 28. oktober. Våren 2019 ble det opprettet en midlertid administrativ
gruppe for oppfølging av Osloregionens ordførererklæring for klima og miljø. Sekretariatet
mener at denne gruppen bør etableres som en permanent faggruppe. Det foreslås følgende
mandat:
Osloregionens faggruppe for klima og miljø har som mandat å være en faglig
rådgivningsgruppe for Osloregionens sekretariat på innsatsområdet Klima og miljø.
Faggruppen skal spesielt følge opp innsatsområdet i tråd med Strategiske føringer for
Osloregionen 2021-2024, vedtatt i Representantskapet 28. oktober 2020, og bistå
med andre faglig råd på saksfeltet. Faggruppen skal se sitt arbeid i sammenheng
med de andre innsatsområdene, der det er relevant.
Som en konsekvens av etableringen av faggruppe for klima og miljø som en permanent
gruppe, samt vedtatte Strategiske føringer for Osloregionen for 2021-2024, foreslår
sekretariatet at dagens faggruppe for areal, transport og klima, endrer navn til faggruppe for
areal og transport (ATP-gruppe) med følgende mandat:
Osloregionens faggruppe for areal og transport har som mandat å være en faglig
rådgivningsgruppe for Osloregionens sekretariat på innsatsområdet Areal, transport,
mobilitet og logistikk. Faggruppen skal spesielt følge opp innsatsområdet i tråd med
Strategiske føringer for Osloregionen 2021-2024, vedtatt i Representantskapet 28.
oktober 2020 og bistå med andre faglig råd på saksfeltet. Faggruppen skal i sitt
arbeid på innsatsområdet inkludere vurderinger og faglige råd knyttet til klima, miljø
og bærekraft.
Sekretariatet mener de administrative gruppene har en viktig rolle for arbeidet i
Osloregionen, og anbefaler styret å slutte seg til at etablerte grupper videreføres og at
faggruppe for klima og miljø etableres som en permanent gruppe etter omdanningen til
interkommunalt politisk råd.
Behandling i administrativ koordineringsgruppe i Osloregionen
Utkast til styresak ble behandlet i møte administrativ koordineringsgruppe den 27.10.2020.
Det var ingen merknader til saken.
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