
STRATEGISKE FØRINGER FOR OSLOREGIONEN 2021 - 2024 
 
VISJON 

Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.  
 
Visjonen skal blant annet nås ved å jobbe for en flerkjernet utvikling i regionen, basert på lokale 
fortrinn.  
 
Osloregionen er Norges mest folkerike område, og ønsker å være en bidragsyter til å styrke 
forutsetninger for vekst og utvikling i hele Norge. 
 
Osloregionen interkommunalt politisk råd skal i perioden basere arbeidet på følgende av FNs 
bærekraftmål: 

 Mål 9: Innovasjon og infrastruktur 
 Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn 
 Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon 
 Mål 13: Stoppe klimaendringene 
 Mål 17: Samarbeid for å nå målene 

 
ROLLER OG ARBEIDSFORMER  
Osloregionen interkommunalt politisk råd skal gjennom sitt arbeid: 

 utvikle felles holdninger og strategier  
 ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter  
 styrke felles identitet  
 skape møteplasser og nettverk 
 drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling  
 samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner 
 samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen 

 
INNSATSOMRÅDER OG PRIORITERTE AKTIVITETER 2021 - 2024   
1. Areal, transport, mobilitet og logistikk 

 Gjennomføre en revisjon av Osloregionens areal- og transportstrategi, og gjennom dette oppdatere 
kunnskap og etablere felles strategiske mål for regionen innenfor: 

o Flerkjernet utvikling i Osloregionen med hensyn til arealpolitikk og transportsystem 
o Skape forutsetninger for fremtidsrettede og bærekraftige byer og tettsteder 
o Effektive og bærekraftige transportsystemer innenfor byer og tettsteder, som binder 

regionen sammen og som knytter Osloregionen sammen med resten av Norge og Europa.  
o Langsiktig forvaltning av vann og areal som ivaretar biologisk mangfold, grønnstruktur, 

landbruksområder og friluftsområder 
o Bærekraftig og effektiv transport av varer og gods, med reduserte belastninger for miljø og 

samfunn 



 Fremme Osloregionens interesser innen innsatsområdet overfor nasjonale myndigheter, EU og 
andre organisasjoner. 

 Tilrettelegge for faglige og politiske nettverk som fremmer kunnskap og samforståelse i regionen.  
 
2. Klima og miljø 

 Oppdatere Osloregionens ordførererklæring for klima og miljø 
 Foreta jevnlige kartlegginger av klimastatus i Osloregionen 
 Skape arenaer for å dele kunnskap om tiltak for å redusere klimagassutslipp og bedre klimatilpasning 

i kommunene/fylkeskommunene i Osloregionen 
 Fremme gjenbruk og sirkulærøkonomi gjennom en regional karlegging av materialstrømmer i 

Osloregionen 
 Arbeide for å fremme grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser 
 Ta vare på natur- og artsmangfold i regionen 

 
3. Konkurransekraft og attraktivitet 

 Kartlegge og dele kunnskap om regionens komparative fortrinn innen næringsutvikling, kompetanse, 
kultur og opplevelse, samfunn og politikk.  

 Utvikle en handlingsrettet fireårig strategi for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon og 
synlighet basert på Osloregionens internasjonale profileringsstrategi (2015), med mål om å øke 
Osloregionens attraktivitet for talent, beholde og tiltrekke investeringer, besøkende og attraktivitet i 
internasjonalt samarbeid. 

 Gjennomfører prosjekter i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, samt andre offentlige og 
private aktører i profileringsarbeidet for å styrke Osloregionens internasjonale posisjon. 

 Bidra til å etablere en plattform for et tettere regionalt samarbeid om internasjonal profilering der 
både kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, akademia, kulturinstitusjoner og andre relevante 
organisasjoner inngår.   

 Kartlegge og bevisstgjøre beslutningstagere om barrierer og utfordringer for å tiltrekke talent, 
investeringer og besøkende til regionen.  

 Skape arenaer for å dele kunnskap og erfaringer om stedsmarkedsføring i regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv 

 Samarbeide med og støtte opp om næringsklynger som motorer for en flerkjernet næringsutvikling i 
Osloregionen 

 
4. Felleskap og samarbeid 

 Etablere arenaer for politisk og faglig samarbeid og felles kunnskap om muligheter og utfordringer 
for Osloregionen 

 Samle kunnskap og statistikk om sentrale utviklingstrekk i regionen innenfor bl.a. befolkning, 
næringsliv, transport, areal, miljø og internasjonal attraktivitet.  

 Fremme regionens felles interesser overfor nasjonale myndigheter, EU og andre relevante 
organisasjoner.  

 
 
 



 


