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Osloregionen         

SAKSFREMLEGG 
      
Styret i Osloregionen 24.6.22       Sak nr. XX/22 
       
 
Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt, Sekretariatet for Osloregionen  
 

 

ENDRINGER I MANDAT FOR OSLOREGIONENS INTERESSEPOLITISKE 
UTVALG           
 

 
FORSLAG TIL 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. 

 

 
SAKSFREMSTILLING 
I sak 8/17 den 31. januar 2017, vedtok styret å opprette et interessepolitisk utvalg. Utvalget 
var i første omgang et midlertidig organ med varighet frem til 31. januar 2017. Mandatet var 
knyttet til arbeid med Nasjonal transportplan.  
 
I sak 59/17 den 5. desember 2017 vedtok styret å etablere interessepolitisk utvalg som 
permanent organ. Gruppen fikk følgende mandat:  
 

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

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

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

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

 
Etter omdanningen av Osloregionen fra samarbeidsalliansen til Interkommunalt politisk råd, 
har omfanget av det interessepolitiske arbeidet økt. I tillegg til rene interessepolitiske 
uttalelser fra Osloregionen, har styret også behandlet andre saker som også har politiske 
implikasjoner. Et eksempel er ordførererklæring om klima og miljø. Slike saker har til nå ikke 
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vært omfattet av mandatet til interessepolitisk utvalg, og har følgelig ikke blitt behandlet her 
før behandling i styret.  
 
Gitt arbeidsformen i styret, kan det være hensiktsmessig om alle saker med tydelig politisk 
innhold, uavhengig av om det er en del av det interessepolitiske arbeidet, behandles i 
interessepolitisk utvalg. Dette vil styrke kvaliteten i Osloregionens saksbehandling og 
forankringen av sakene som styret behandler.  
 
På møte i interessepolitisk utvalg den 1. april 2022, ble sekretariatet bedt om å foreslå 
justeringer i mandatet som ivaretar dette hensynet. På denne bakgrunn foreslås det at 
dagens mandat suppleres med et nytt punkt 2:  
 

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

 
 
Behandling i administrativ koordineringsgruppe 
Utkastet til styresak behandlet den 14. juni 2022 
 
Behandling i interessepolitisk arbeid 
Utkast til styresak ble behandlet i interessepolitisk utvalg den 17. juni 2022 


