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Status for regionen! 
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Samarbeidsrådet, 18. april 2018 
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 Stiftet desember 2004 

 

 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv 
definerer seg som en del av Osloregionen.  

 

 Omfatter 78 kommuner (inkl. Oslo), 5 fylkeskommuner- 
totalt 2,4 millioner innbyggere. 

 

 Ringsaker nytt medlem i 2017 

 

 Oslo kommune er vertskap. Styre med ordførere. 
Styreleder er byrådsleder Raymond Johansen (Oslo) 

 

 Formål: Styrke Osloregionen som en konkurransedyktig 
og bærekraftig region i Europa. 
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Osloregionens rolle som regional aktør 

 Utvikle strategier og bidra til samordning 
av planlegging og bruk av offentlige 
virkemidler i regionen 
 

 Politisk rolle 
 Samordnet opptreden i saker som er 

viktige for regionen (”politisk kraft” overfor 
staten og statlige rammebetingelser). 

 
 ”Skru regionen sammen”  

 Felles arenaer og møteplasser 
 Felles prosjekter 
 Styrke regional identitet 
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Osloregionens arbeidsområder 

• Areal, transport og klima 

• Verdiskapning og kompetanse 

• Internasjonal profilering 

• Interessepolitisk arbeid 

• Kommunikasjon og regional 
identitetsbygging 

5 



 Dato: 4/19/2018 

Organisering 

Samarbeidsrådet Styret 

Interessepolitsk 
utvalg 

Sekretariatet 

Administrativ 
koordineringsgruppe 

Faggruppe for 
Profilering, 

verdiskaping, 
kompetanse 

Faggruppe for areal, 
transport, klima 

Oslo Brand Partner 
Arena 

Arbeidsutvalg 
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• Vekst gir muligheter  

• Sterke sentra for verdiskaping 

i hele regionen  

• Regionalt mangfold basert på 

lokale fortrinn 

• Bedre balanse i forhold til 

Oslo  

Grunnidé: Flerkjernet region 
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Osloregionens areal- og transportstrategi – Mål: 

• Konkurransedyktig og 
bærekraftig region i 
Europa. 
  

• Flerkjernet utvikling 
 

• Effektivt og miljøvennlig 
transportsystem 
 

• Nullvekstmål i byområder  
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Innovasjonsmiljøer- og politikk på Østlandet: 

NIBR/Oxford Research rapport (2017) 

• Hva er regionens sterke 
nærings- og 
innovasjonsmiljøer i dag – og 
hvordan er samhandlingen 
mellom aktørene?  

• Hvordan er 
virkemiddelapparatet tilpasset 
styrkene i nærings- og 
innovasjonsmiljøene? 
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Mangfoldet av sterke klynger og relaterte 
kunnskapsmiljøer er et regionalt fortrinn  



Digital verktøykasse 
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Filmer på brandbox: Table tales – the Oslo Region 
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https://www.youtube.com/watch?v=HstumGMAmSs#action=share  

https://www.youtube.com/watch?v=HstumGMAmSs#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=HstumGMAmSs#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=HstumGMAmSs#action=share
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Regionalt samarbeid om klima 

og miljø frem mot European 

Green Capital 2019 (EGC) 
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Workshop 9. mai:Europas miljøhovedstad 

2019 - program for Osloregionen 
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Dato: 9. mai 2018,   

kl 10-15 

 

Sted: Gamle Museet, 

Dronningens gate 4, 

Oslo 

 

Se invitasjon for 

påmelding! 
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Hva blir Osloregionens rolle fremover? 



www.osloregionen.no 


