MØTE I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR OSLOREGIONEN
Tidspunkt: 27. oktober kl. 12.00 – 15.00
Møtet blir på Teams.
Alle sakspapirer: https://www.osloregionen.no/kalender/mote-i-administrativkoordineringsgruppe-3/
DAGSORDEN:
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 25. august 2020
(jfr. utkast til referat).
3. Runde rundt bordet – hva er nytt i regionråd og fylkeskommuner?
Er det aktuelle politiske saker som Osloregionen bør være oppmerksom på, eventuelt
engasjere seg i interessepolitisk?
4. Status for behandling av samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt
politisk råd i kommunestyrer og fylkesting. Møte i representantskapet 28.
oktober. Orientering ved sekretariatet
Saker til styremøtet 13. november:
5. Delegasjon til sekretariatet (jfr. vedlagte utkast til styresak)
6. Administrative grupper i Osloregionen (jfr. vedlagte utkast til styresak)
7. Møte med samferdselsministeren 23. november. Orientering ved sekretariatet i
møtet
8. Prosess for budsjett og handlingsprogram for 2021
Vanlig praksis er at sekretariatets forslag budsjett og handlingsprogram legges frem på
årets siste styremøte. Pga. av omdanningen til interkommunalt politisk råd og
usikkerheten om det økonomiske grunnlaget, er disse prosessene i år forsinket.
Sekretariatet legger opp til å legge fram forslag til budsjett og handlingsprogram for
2021 første styremøte i 2021. Faggruppene og den administrative
koordineringsgruppen vil bli involvert i arbeidet før sakene legges fram for styret.
9. Webportal for internasjonale talent, investeringer og tekniske besøk til
Osloregionen. Muntlig orientering ved sekretariatet i møtet.
10. Restart Osloregionen. Muntlig orientering ved sekretariatet i Osloregionen

11. Presentasjon av sluttrapport for utredningsarbeid i forbindelse med
Osloregionens gods og logistikkstrategi. Jfr vedlagte rapport fra Flowchange.
12. Møteplan 2021
13. Kommende møter/konferanser i regi av Osloregionen:






Nordic Place Branding Conference 26. November
Webinar om knutepunktutvikling, 24. november
Webinar om innovative anskaffelser for næringssjefer og innkjøpere, 2.
desember
Webinar om “Metropolitan challenges in dealing with Covid-19”, ikke
fastsatt dato
Webinar om Forskningsrådets utlysning «Samarbeidsprosjekt for å
møte utfordringer i samfunn og næringsliv», ikke fastsatt dat

14. Korte orienteringer fra sekretariatet




15. Eventuelt

BEST-konferansen 2020, 28. oktober
Webinar om grensekryssende jernbaneløsninger 23. oktober
Osloregionens Klimaskole om klimabudsjett, 21. oktober
Finale innovasjonscamp, 11. november

