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Osloregionen 

SAKSFRAMLEGG 

 

Styret i Osloregionen, 23.9.22       Sak nr. 66/22 

Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen  

 

Prosess for behandling av handlingsprogram med budsjett 
for 2023 

 

Forslag til vedtak: 

1. Møte i representantskapet for å behandle budsjett og handlingsprogram for 2023 
avholdes tirsdag 20. desember kl. 15.00 - 16.00  

2. Styret slutter seg for øvrig til forslag til prosess for behandling av budsjett og 
handlingsprogram for 2023.  

 

Saksfremstilling: 

 

Bakgrunn 

Kommuneloven forutsetter at det er representantskapet som vedtar budsjett for 
interkommunale politiske råd. Tidligere har det vært styret som har hatt denne fullmakten. 
Dette innebærer en noe mer omfattende behandling av budsjett og handlingsprogram enn 
før.   

Representantskapet har vedtatt strategiske føringer og innsatsområder for Osloregionen IPR 
for perioden 2021 – 2024. Disse legges til grunn for planleggingen. Aktiviteten vil dessuten ta 
utgangspunkt i de økonomiske rammene, som er blitt redusert de siste årene. Fra 2022 til 
2024 mottar imidlertid Osloregionen IPR støtte fra programmet Klimasats til gjennomføring 
av prosjektet «Energistasjoner for grønn næringstransport».   

I forbindelse med handlingsprogram og budsjett for 2022, besluttet representantskapet at 
Osloregionen skulle konsentrere innsatsen om noen færre prioriterte prosjekter. Sekretariatet 
legger til grunn at denne tilnærmingen videreføres, og vil foreslå å videreføre arbeid med 
igangsatte, men ikke fullførte prosjekter i 2023.   

Dato/tid Organ Hva 

September – 

oktober 

Sekretariatet Utarbeide første utkast til 

handlingsprogram og budsjett 

Uke 43 De tre faggruppene Sekretariatet sender første utkast til 

faggruppene 

Uke 44 og 45 Møter i de tre faggruppene Diskutere utkastet for eventuelle 

endringer 
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21. november Administrativ 

koordineringsgruppe 

Sekretariatet sender bearbeidet forslag 

til den administrative 

koordineringsgruppen 

29. november Møte i Osloregionens 

administrative 

koordineringsgruppe 

Diskutere utkastet for eventuelle 

endringer 

30. november Styret Utkast til handlingsprogram og budsjett 

sendes styret 

9. desember Styret Behandler innstilling til 

representantskapet om 

handlingsprogram og budsjett 

12. desember Representantskapet Sekretariatet sender innstillingen til 

representantskapet 

20. desember Representantskapet Møte pr Teams med endelig behandling 

av handlingsprogram og budsjett for 

2023 

 

 

 

 


