
 
 
 

Dato: 10.10.2022 

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

 
Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 23. september 2022 

   
TILSTEDE: 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd (møteleder) 
Ordfører Hans Thue, Gardermoregionen   
Ordfører Marte Larsen Tønseth, Hamarregionen   
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen  
Ordfører Harald Tyrdal, Regionrådet for Hadeland   
Ordfører Jørgen Vik, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen   
Ordfører Syver Leivestad, Ringeriksregionen    
Ordfører Are Karlsen, Vestfoldkommuner 
Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Asker og Bærum  
Ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen   
Ordfører Cathrine Kjennner Forsland, Folloregionen   
Ordfører Stian Olafsen, Gjøvikregionen (vara for Anne Hagenborg) 
Byrådssekretær Julie Ness, Oslo kommune (vara for Raymond Johansen) 
 
 
FORFALL: 
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune   
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen   
Ordfører Kari Heggelund, Kongsvingerregionen  
Ordfører Sindre Martinsen-Evje, Søndre Viken regionråd   
 
 
   
Dessuten møtte: 
Bjarne Haslund (Oslo kommune), Hans Petter Friestad Gravdahl (Oslo kommune), Dag Aanensen 
(Drammensregionen IPR),   
 
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sakskart, styremøte 23. september 2022            

  
 
Sak 54/22  Godkjenning av innkalling   

  
Vedtak:  
Innkallingen godkjennes   

  
  
Sak 55/22  Godkjenning av referat fra styremøte 24. juni 2022  
  

Vedtak:  
Referat fra styremøtet 24. juni godkjennes  

  
  
Sak 56/22  Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen  

 
Kongsbergregionen: 
Skal ha konferanse om E-134 den 25. oktober, med bl.a. samferdselsministeren til stede. Den 
1. november arrangeres det viktig togkonferanse på Kongsberg.  

  
Ringeriksregionen: 
Største saken er statsbudsjettet. Spent på hva som kommer der når det gjelder Ringeriksbanen 
og E-16. Kommunene har investert 3 milliarder kroner i påvente av at prosjektene blir realisert. 
Også næringslivet har gjort flere investeringer.  

  
Mosseregionen 
Jobber med tiltak i forhold til situasjonen i Oslofjorden. Jobber også med en strategiplan for 
reiseliv/opplevelse. Energitilgang og –pris er også et viktig tema for regionen 

  
Vestfoldkommuner 
Stor satsing fra Kongsberggruppen i Horten med 13 – 1400 nye arbeidsplasser. Nærmer seg en 
nullutslipps verdikjede bl.a. som følge av Askos satsing på autonome el ferger i kombinasjon 
med elektriske lastebiler, med mer.  

  
Nedre Romerike 
Også spent på statsbudsjettet. Opptatt av å rigge seg til NTP-prosessen, har vært i dialog med 
Viken om det. Lillestrøm er sterkt påvirket av lærerstreik. Støtter streikeretten, men dette får 
alvorlige konsekvenser.  

  
Gjøvikregionen 
Fornøyd med beslutningen om sykehusstruktur for Innlandet, Gjøvikbanen er et viktig tema. 
Gjøvikregionen arrangerer næringskonferanse i uke 43.  

  
Drammensregionen 
Det går bra i Drammensregionen. Har nylig hatt workshop i Drammensregionen om strategiske 
innsatsområder. Næringsutvikling, klima og miljø er sentrale temaer her. Jobber også med 
Fjordbyen og ringvirkninger av nytt sykehus. Lier kommune har en festival som heter Matveien 
2022, som alle bør sjekke ut. Det er bekymring rundt strømpriser for næringslivet. Spent på 
statsbudsjettet. Revidering av NTP: Holmenbrua - spent på hva som skjer med den. Drammen 
tatt ut i lærerstreiken i dag. Bekymring i forhold til elevene.  

  
Asker/Bærum 
E-18 tema i regionsamarbeidet. Ønsker å få tunnelen under bakken. Skal ha møte med 
samferdselsministeren. Utfordring med Oslofjordtunellen - stadige branner. Forslaget til nytt 
inntektssystem for kommunene rammer flere av våre kommuner dårlig. Sykehus: Norge bruker 
litt lite ressurser på å få pasienter til å bli sterke før kirurgiske inngrep innen kreft - pilotprosjekt 
på sykehuset i Bærum med positive resultater.   



 
Oslo:  
Byrådet har lagt fram forslag til budsjett som inneholder mange store satsinger, bl.a. 
kollektivpriskutt, gratis AKS (SFO) og tiltak for å flere inn i arbeid. Finansierer CCS-anlegget på 
Klemetsrud. Bekymring i forhold til statsbudsjettet. Stor usikkerhet. Bl.a. spent på hva som 
kommer i forhold til strøm. Idrettslagene sliter som følge av høye strømregninger.  

  
Follo: 
Jobber med etablering av en kyststi gjennom Follo. Hadde stakeholderkonferanse der man 
inviterte interessenter på båttur langs kystlinjen. Har også besøkt Bamble for å lære av de. Skal 
også ha næringskonferanse. Jobber målrettet med å fremme innovasjon/nyskapning som en del 
av regionens identitet. Statsbudsjettet og lærerstreik er andre viktige temaer i regionen.   

  
Hadelandsregionen: 
Bærekraft Hadeland - prosjekt som handler om hvordan kommune, fylkeskommune og 
næringslivet selv kan bidra til å utvikle bærekraftig næringsliv. Hadde nylig oppstartssamling 
med nesten 100 deltagere. Prosjekt skal vare i 2 år og er finansiert av kommuner, 
fylkeskommuner, Sparebanken, mfl. Sykehusstruktur innlandet: Det blir lokalmedisinsk senter 
på Hadeland. Det er vi glade for. Det eneste offentlige busstilbudet Hadelandsregionen har hatt 
til OSL er nedlagt. Det er helt tragisk. Jobber mot fylkeskommunene for å få det reetablert.  

  
Gardermoregionen: 
Har nylig tatt kontakt med Ruter angående busstilbud mot Hadeland. Vi jobber sammen med 
Hadelandsregionen om dette. Spent på budsjettet. Jobber også inntektssystemet. Slår skakt ut 
for kommunene på Øvre Romerike. Kommunene ble rammet hardt under pandemien, men det 
er trolig et tidsspørsmål før Gardermoen blir stengt igjen. Ønsker å være mindre avhengig av 
den og legge til rette for annen næringsutvikling i tillegg. Spent på E-16 i statsbudsjettet.  

  
Indre Østfold 
Kritisk situasjon som følge av lærerstreiken. Er i ferd med å etablere et nytt campus med 
kompetansetilbud og studieløp som er viktige for regionen. Også noen veldig betydelige 
næringsprosjekter. Det planlegges en Filmby, næringsklynge for filmproduksjon. 150 000 m2 
areal. Investeringsbeslutning skal skje i høst. Alt tyder på at dette skjer. Det jobbes med 
etablering av Multisportsporthall med bl.a. innendørs skytebane, kampsportarena med mer, 
inspirert av SNØ i Lørenskog. Politiet kommer også til å bruke denne hallen.  
 
 
Vedtak:  
Saken tas til orientering  

  
  
Sak 57/22  Prosjekt Energistasjoner for grønn næringstransport – organisering og finansiering 
  

Vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til endret organisering, der Osloregionen og Østlandssamarbeidet 
gjennomfører et felles prosjekt om Energistasjoner for grønn næringstransport.   

2. Saken for øvrig tas til orientering. 
  
  
Sak 58/22  Statusrapport handlingsprogram og budsjett for 2022 

 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 

 
 
 
 
 



Sak 59/22 Rutiner for forberedelse og utsendelse av innkalling og sakspapirer til styremøtene i 
Osloregionen IPR – Revidert  

 
  Vedtak: 

1. Med virkning fra 2023 skal møtene i interessepolitisk utvalg avholdes minst to uker før 
styremøtene. Sakspapirer til styremøtene sendes normalt ut senest 10 dager før møtene, til 
styret, varamedlemmer og øvrige ordførere i Osloregionen.    

2. Fra og med neste styremøte gjøres et tydelige skille i innkallingen mellom saker til orientering 
og øvrige styresaker. Orienteringssakene behandles normalt til slutten i styremøtene.   

3. Fra og med neste styremøte er det interessepolitisk utvalg som innstiller i saker som tidligere 
har vært behandlet i dette organet. Sekretariatet ved direktøren innstiller som tidligere i 
øvrige saker. 

 
 
 
Sak 60/22 Rapport fra interessepolitisk utvalg 

  
Vedtak:  
Saken tas til orientering  

 
Sak 61/22 Innspill til midtveisrapport fra Klimautvalget 2050 
 

Julie Ness, Oslo kommune fremmet forslag om at følgende tekst innarbeides under Tema 10 
Beslutningssystem:  

 
Oslo stiller for eksempel krav til at bygge- og anleggsanskaffelser og transportanskaffelser skal 
være helt utslippsfrie fra 2025. I dag stilles det minimumskrav til fossilfrie løsninger, mens helt 
utslippsfrie løsninger premieres. Bruk av standardkrav på denne måten bør i større grad også 
brukes nasjonalt. 

 
Klimabudsjett i kommunene er et viktig verktøy for å få en helhetlig diskusjon om utslipp og for å 
få klimahensyn opp i politiske prioriteringsdiskusjoner. Oslo og mange andre kommuner bruker 
dette som et styringssystem som sikrer at klima får en prominent plass i styringen av 
kommunen i budsjettprosess, rapportering og etatsstyring. Tydelige klimamål og styringen etter 
disse øker sannsynlighet for måloppnåelsen i kommunene. Krav til at kommuner skal operere 
med styringssystemer ala klimabudsjett vil bidra til større sannsynlighet for oppnåelse også av 
nasjonale klimamål. Det er ventet en førsteversjon av et nasjonalt klimabudsjett i statsbudsjettet 
for 2023. Dette vil også trolig måtte utvikles over tid for å bli et kraftfullt virkemiddel også 
nasjonalt. 
 
Forslaget fikk tilslutning fra styret.  

 

  Vedtak: 
1. Forslaget fra Oslo kommune innarbeides i uttalelsen. 
2. Styret gir for øvrig sin tilslutning til utkast til innspill til midtveisrapport fra Klimautvalget 

2050. 
3. Styret støtter forslag om et møte med Klimautvalget. 

 
 
Sak 62/22 Høringsuttalelse NOU 6:2022: Nett i tide – om utvikling av strømnettet 
 

Stian Olafsen på vegne av Gjøvikregionen fremmet forslag om at «klima og miljø» ble tatt inn 
under avsnitt om merknader til kapittel 6 – Samfunnsøkonomisk lønnsom nettutvikling, slik at 
setningen lyder: Det bør vurderes om konsekvenser som berører klima, miljø, klimatilpasning og 
naturområder må vektes tyngre i de samfunnsøkonomiske analysene. 

 
Forslaget fikk tilslutning mot 1 stemme, Hans Thue på vegne av Gardermoregionen.  
 
 



Gry Fuglestveit på vegne av Kongsbergregionen fremmet følgende tilleggsforslag:  
 
Utvalget anbefaler at nye kunder som reserverer kapasitet i eksisterende nett skal betale en 
løpende avgift ut fra størrelse på reservert kapasitet. Osloregionen støtter dette tiltaket. En slik 
avgift vil gjøre at kunder blir mer reservert med å «tinge» ekstra kapasitet som de kanskje vil 
behøve en gang i fremtiden. Kapasiteten kan da benyttes til kunder som har faktiske behov og 
en vil få en mer optimal utnyttelse av strømnettet. 
 
Forslaget fikk enstemmig tilslutning.  
 
Lisbeth Hammer Krog fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Asker og Bærum: 
Osloregionen støtter forslaget om at nyttehaverbidrag kan utgjøre en del av finansieringen. 
 

  Forslaget fikk tilslutning mot 1 stemme, Hans Thue på vegne av Gardermoregionen.  
 

 
Hans Thue på vegne av Gardermoregionen stemte mot følgende tekst i uttalelsen: 
 
Kulepunkter under sammendrag:  
 

 Metode for de samfunnsøkonomiske analysene bør forbedres, der analysene bør 
inkludere vurderinger av alternativverdier for bruk av arealer, hensyn til natur og miljø 
og andre ikke-prissatte virkninger.  

 Osloregionen mener kabling skal vurderes, også for de høyeste spenningsnivå, ikke 
kun som unntakstilfelle, men som reelt alternativt i alle områder der kabel vil redusere 
samlet belastningene for bebyggelse og nærmiljø i forhold til luftspenn. 

 
Merknader til punkt 6 – Samfunnsøkonomisk lønnsom nettutvikling, 4. og 5. setning:  
 
Analysene bør også inkludere alternativverdier av annen bruk av arealer som 
kan realiseres ved at kraftlinjer legges i bakken fremfor i luftstrekk. Det vises også til tilsvarende 
analyser i transportsektoren og til Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sitt arbeid med 
oppdatering av veileder for samfunnsøkonomiske analyser og spesielt arbeidet med ikke-
prissatte virkninger. 
 
Merknader til kapittel 13 - Utvalgets vurdering av tiltak for å redusere ledetiden, nest siste 
avsnitt:  
 
Osloregionen er uenig i utvalgets vurdering med hensyn til retningslinjer for kabel. Osloregionen 
mener prinsipielt at kabling skal vurderes, ikke kun som unntakstilfelle, men som reelt alternativt 
i alle områder der kabel vil redusere samlet belastningene for bebyggelse og nærmiljø i forhold 
til luftspenn. Dette bør gjelde også for 300 og 420 kV høyspentledninger som går gjennom og 
over områder med høy befolkningstetthet.  
 

 

  Vedtak: 
Styret gir sin tilslutning til utkast til høringssvar til NOU 2022:6 med de endringer som 
fremkommer av behandlingen. 
 

 
Sak 63/22 Jernbanekampanje høsten 2022 

Underlaget fra kommunikasjonsbyrået Footprint forelå ikke til styremøtet. 
 
  Vedtak:  

1. Interessepolitisk utvalg følger opp det videre arbeidet med kampanjen før den iverksettes.  
2. Saken for øvrig tas til orientering. 

 
 
 



 
 
Sak 64/22 Foreløpig plan for arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–2036 

 
  Vedtak: 

Styret gir sin tilslutning til foreløpig plan for Osloregionens arbeid med NTP 2025-2036. 
 
 

Sak 65/22  Status i det internasjonale profileringsarbeidet  

 
  Vedtak:  
  Saken tas til orientering 
 
 
Sak 66/22 Prosess for utvikling av handlingsprogram med budsjett for 2023 

 
  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.   

  
  

Sak 67/22  Vedrørende situasjonen for næringslivet – svarbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet 

 Det er en utfordring at kommunene ikke har fått kompensert alle kostander i forbindelse med 
koronapandemien, slik de er lovet. Styret ønsker at denne saken følges opp i forbindelse med 
behandlingen av statsbudsjettet for 2023.   

 
Vedtak: 
Sekretariatet får fullmakt til å formulere brev til Stortinget på vegne av styret for å ta opp 
manglende kompensasjon til kommunene i forbindelse med koronapandemien.  

 
Sak 68/22 Korte orienteringer fra sekretariatet   

 Endringer i sekretariatet: Merete Agerbak-Jensen har sluttet i sekretariatet i 
Osloregionen. Sekretariatet gjennomfører rekrutteringsprosess for å ansette nye 
person som skal jobbe med kommunikasjonsoppgaver i forbindelse med prosjektet 
Energistasjoner for grønn næringstransport, samt andre kommunikasjonsoppgaver i 
sekretariatet. Ane Viken Refseth arbeider som del av BI’s internship program ca. to 
dager i uken ved Osloregionens sekretariat frem til desember 2022.  

 Arrangement under Arendalsuka: Vellykket arrangement med bra deltagelse om 
situasjonen i Oslofjorden under Arendalsuka. Arrangementet ble gjennomført i 
samarbeid med Østlandssamarbeidet.  

 Samling for Osloregionens administrative grupper: Samling på Kongsvinger 24 og 25. 
august med deltagelse fra faggruppen for areal og transport, faggruppen for klima og 
miljø, faggruppen for næringssamarbeid og Osloregionens administrative 
koordineringsgruppe. Bra deltagelse og godt program, faglig og sosialt.  

 Næringspolitisk webinar oktober eller november: Sekretariatet arbeider med 
gjennomføring av næringspolitisk webinar, mest sannsynlig i november. Tema er 
hvordan Osloregionen kan bidra til regjeringens veikart for grønt industriløft.  

 
  
Sak 69/22  Eventuelt  

 
  Det var ingen saker.  

 
 

 


