
 
 
 

Dato: 3.04.19 

Møte i Samarbeidsrådet for Osloregionen  
Torsdag 11. april 2019 

  
  
SAKSKART FOR MØTE I SAMARBEIDSRÅDET I OSLOREGIONEN 11.  APRIL 2019 
 
 
Sak 01/19: Godkjenning av dagsorden til møtet 11. april 2019 

Samarbeidsrådet er varslet i kalenderinnkalling den 18. desember 2018, pr. epost 21. 
mars samt innkalling med sakspapirer den 4. april 2019 

   
Forslag til vedtak: 

  Innkalling til samarbeidsrådets møte 11. april 2019 godkjennes.  
 
Sak 02/19: Protokoll fra møte i samarbeidsrådet 18. april 2018 
Vedlegg I rådsmøtet 2007 ble det vedtatt å delegere godkjenning av protokoller til styret. 

Protokoll fra rådsmøtet 18. juni 2018 ble godkjent i styrets møte den 6. juni 2018. 
Protokollen er vedlagt innkallingen. 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møtet i samarbeidsrådet 18. april 2018 tas til orientering. 

 
 
Sak 03/19: Årsrapport 2018  
Vedlegg  Vedlagt følger årsrapport 2018. Regnskap med revisjonsbekreftelse er tatt inn på side 

34 - 37 i rapporten. Vedtektenes pkt. 5-3 gir styret fullmakt til å godkjenne 
Osloregionens regnskap. Osloregionens styre godkjente årsrapport og regnskap for 
2018 gjennom behandling i styremøte pr epost i mars 2019 samt i styremøte 11. april 
2019.  
   
Forslag til vedtak*: 
Samarbeidsrådet for Osloregionen tar årsrapport og regnskap 2018 til orientering.   
 

Sak 04/19 Medlemskontingent 2020 
Vedlegg  I følge vedtektenes pkt. 3 -1 skal samarbeidsrådet fastsette årlig kontingent for 

Osloregionens medlemmer. Styret innstiller overfor Samarbeidsrådet at 
medlemskontingenten for 2020 fastsettes til kr. 1,50 pr innbygger i kommunene og 
fylkeskommunene. Oslo kommune betaler dobbel medlemskontingent. 
Saksfremstilling følger vedlagt. Dette innebærer at kontingenten forblir uendret i 
forhold til foregående år.  

 
Forslag til vedtak*: 
Kontingent for 2020 for medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen endres ikke 
og settes til kr 1,50 pr innbygger i kommunene og fylkeskommunene. Oslo kommune 
betaler dobbel medlemskontingent. 

 
Sak 5/19 Søknad om medlemskap i Osloregionen fra kommunene i Gjøvikregionen 
Vedlegg Osloregionen mottok i august 2018 søknader om medlemskap i Osloregionen fra 

Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten kommuner i 
Gjøvikregionen. 

 
 Forslag til vedtak* 



 
 
 
 

 

1. Gjøvik, Søndre Land, Nordre Land, Østre Toten og Vestre Toten kommuner 
opptas som ordinære medlemmer i samarbeidsalliansen Osloregionen med 
virkning fra 1.1. 2020.  

2. Kommunene innvilges midlertidig medlemskap i Osloregionen fra og med 1.1 
2019 tom 31.12. 2019 og betaler ordinær medlemskontingent for 2019.  

3. Kommunene får til sammen én plass i styret, på vegne av Gjøvikregionen. 
 
Sak 6/19 Uttalelse fra Samarbeidsrådet i Osloregionen om NTP 2022 – 2033  
Vedlegg Styret i Osloregionen vedtok i møte den 12. februar at det skal legges fram en 

uttalelse fra Osloregionen om NTP 2022 – 2033 til behandling i Samarbeidsrådet.  
   
 Det vises også til brev fra Samferdselsdepartementet, se vedlegg, der departementet 

ber om innspill på «Hva er de største utfordringene på transport-/mobilitetsområdet i 
dag og i fremtiden?»   

 
Utkast til uttalelse har vært drøftet i faggruppe Areal, Transport og Klima og, 
Administrativ koordineringsgruppe og interessepolitisk utvalg. 
 
Forslag til vedtak: 
Samarbeidsrådet slutter seg til forslaget til uttalelse fra Osloregionen om NTP 2022 - 
2033 

 
   
 
Sak 07/19  Eventuelt   
 
*) Med forbehold om styrets behandling i styremøte den 11.4 
 
 
 
 
 


