
Utkast til referat fra møte interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 17. september 2021 kl.0900-1000 

Møtet foregår på Teams – lenke i møteinnkalling 

Til stede:  
Byrådssekretær Julie Ness (møteleder) 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd 
Ordfører Anne Hagenborg  
Ordfører John-Erik Vika 
 
Forfall: 
Ordfører Lene Conradi, Asker og Bærum 
Ordfører Gry Fuglestveit  
 
Dessuten møtte:  
Erik Unaas, Indre Østfold regionråd 
 
Fra sekretariatet: 
Eva Næss Karlsen (referent) 
Merete Agerbak-Jensen 
Mari Strømsvåg 
 
 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 17. september 2021 
 

Sak 32/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

  Vedtak: 

  Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 33/21 Godkjenning av referat fra møtet den 11.6.21 

  

 Vedtak: 

 Referatet godkjennes 

 

Sak 34/21.   Interessepolitisk arbeid med byråkratiske hindre for internasjonale talenter 

 Sekretariatet ga en innledning til saken, se vedlagte presentasjon. 

 Vedtak: 

Interessepolitisk utvalg slutter seg til plan for arbeidet for oppfølging av sak om byråkratiske 

hindre for internasjonale talenter. 

 

Sak 35/21 Høringsinnspill Handlingsprogram Samferdsel 2022-2025 Viken fylkeskommune 

 Sekretariatet presenterte utkast til høringssvar, se vedlagte presentasjon. 

 I diskusjonen ble det drøftet det prinsipielle på å avgi høringssvar til Viken fylkeskommune, 

noe som ikke er gjort tidligere fra Osloregionen. Interessepolitisk utvalg ønsker at styret skal 



ta stilling til det prinsipielle.  Interessepolitisk utvalg støtter at høringssvar sendes til Viken 

fylkeskommune innen fristen, men med forbehold om styrets tilslutning.    

 Vedtak:  

1. Interessepolitisk utvalg slutter seg til høringsuttalelsen, med de endringer som fremkom i 

møtet. 

2. Interessepolitisk utvalg tar forbehold om styrets behandling av høringssvar den 24. 

september.  

   

Sak 36/21 Høringsinnspill Planprogram for regionale planer i Viken 

Sekretariatet presenterte utkast til høringssvar, se vedlagte presentasjon. 

 

Interessepolitisk støtter forslag til høringssvar som skal til behandling i styremøte 24. 

september. Det ble bedt spesielt om at alle medlemmer i forkant av styremøtet ble informert 

om at det er høringssvar til behandling i møtet 24. september.  

 

Vedtak:  

Interessepolitisk utvalg slutter seg til høringsuttalelsen. 

 

Sak 37/21 Oppstart av arbeid i politisk arbeidsgruppe som skal gi innspill til utviklingen av samarbeidet 

i Osloregionen på kort og lang sikt. 

Sekretariatet presenterte forslag til prosess for arbeidet i politisk arbeidsgruppe, se vedlagte 

presentasjon. 

Vedtak: 

Interessepolitisk utvalg slutter seg til plan for arbeidet i politisk arbeidsgruppe. 

 

Sak 38/21 Møtedato interessepolitisk utvalg oktober/november 

  Vedtak: 

  Sekretariatet sender ut doodle for et 2-timersmøte i uke 43 og 44, jfr. sak 37.  

   

Sak 39/21.  Orienteringer fra sekretariatet 

- Oppfordring om å delta på BEST-konferansen 29. september. 

- Øvrige orienteringer kommer i styremøte 24. september  

Sak 40/21 Eventuelt 

Saxe Frøshaug tok opp at det er viktig at Osloregionen støttet opp om igangsatte utredninger 

om grensekryssende jernbane.  

Julie Ness stilte spørsmål om det er aktuelt at Osloregionen gjør fremstøt til 

regjeringsforhandlinger og regjeringserklæring. Interessepolitisk utvalg mener at dette krever 

en bredere diskusjon om hva som skal prioritereres. Det bør vurderes konkrete innspill ifm 

statsbudsjettet og at dette blir tema i neste møte oktober/november, ref sak 38. 

 

https://www.osloregionen.no/best-konferansen-2021/

