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UTKAST/prosjektskisse: Oppdrag Oslofjorden 
(Prosjektskisse per 22. mars 2022) 

1. Kort om prosjektet  
Prosjektet «Oppdrag Oslofjorden» er en konkretisering av Osloregionens aktiviteter i 2022-2024 om 

miljøtilstanden i Oslofjorden, organisasjonens rolle i oppfølging av Helhetlig tiltaksplan for 

Oslofjorden og samarbeid med ulike aktører.  Prosjektet er organisert i tematiske arbeidspakker. 

Innholdet i arbeidspakkene vil til dels gå over i hverandre.  

Kommentar: Saksfremlegg og Prosjektskissen vil ferdigstilles 1. april for utsending av sakspapirer til 

styremøte 8. april. 

2. Bakgrunn 
Osloregionen IPR er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert Oslo kommune. 

Dette er kommuner fra Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommuner og Oslo.  

Det vises til Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv, som ble lagt fram 

av regjeringen Solberg 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært 

alvorlig. Økosystemet i fjorden er truet og nær kollaps. Det vises også til Hurdalsplattformen av 

oktober 2021 som sier at «Regjeringen vil følge raskt opp handlingsplanen for Oslofjorden med tiltak 

som reduserer avrenning fra kommuner og landbruket, innføre forbud mot tømming av septik fra 

fritidsbåter i hele fjorden, og sikre en bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i Oslofjorden og 

Skagerrak.»  

Osloregionens arbeid med tiltaksplan for Oslofjorden i 2021 - februar 2022 

Tabellen nedenfor viser aktiviteter og andre viktige milepæler i Osloregionens arbeid med 

tiltaksplanen i 2021 og så langt i 2022. 
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Osloregionen som interkommunalt politisk råd har ikke en formell rolle i oppfølging av Helhetlig 

tiltaksplan, men ønsker å være en aktør som understøtter kommunene (og fylkeskommunene) i 

dette arbeidet ved å formidle informasjon, sørge for erfaringsutvikling og legge til rette for 

samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og andre interessenter. Osloregionen IPR kan også 

spille en viktig interessepolitisk rolle overfor nasjonale myndigheter.  

Oppfølging av tiltaksplanen og miljøtilstanden i Oslofjorden berører store deler av Osloregionen og er 

en hovedprioritet i organisasjonens arbeid i 2022. Osloregionen IPR vil samtidig peke på at 

tilsvarende utfordringer som for Oslofjorden, herunder forurensing fra avløp, avrenning fra 

jordbruksarealer og annen forurensing i vann og vassdrag er en generell utfordring for mange 

kommuner. Medlemmene i Osloregionen har ulik tilknytning til Oslofjorden, enten som 

kystkommune eller innlandskommune med vann og vassdrag som drenerer til Oslofjorden. 

Kommunene har viktige roller og ansvar for gjennomføring av flere av tiltakene i handlingsplanen. 

Osloregionen vil i 2022 (Ref Handlingsprogram 2022) arbeide med å få og spre kunnskap om 

miljøtilstanden i Oslofjorden, samt være en pådriver for tiltak som avhjelper situasjonen. 

Osloregionen vil gå i dialog med nasjonale myndigheter om dagens finansieringsordning for vann og 

avløp er tilstrekkelig til å møte de store utfordringene på dette området, herunder finansiering for å 

møte krav relatert til utslipp til Oslofjorden. 

Andre relevante prosjekter og initiativ 

 Ordføreroppropet for Oslofjorden 

 Samarbeid og koordinering med Østlandssamarbeidet og fylkeskommuner. Teksten her vil 

oppdateres etter Representantskapet i Østlandssamarbeidet 1. april 2022. 

 Prosjektet Frisk Oslofjord 

 

3. Hovedmål og delmål 
Hovedmål 

Prosjektet «Oppdrag Oslofjorden» har som hovedmål å være en pådriver og understøtte kommunene 

(og fylkeskommunene) i gjennomføring av tiltak som bidrar til bedringen av miljøtilstanden i 

Oslofjorden. Dette skal gjøres gjennom å formidle informasjon, bidra til erfaringsutveksling og 

tilrettelegge for samarbeid og følge opp aktuelle interessepolitiske saker overfor nasjonale 

myndigheter. Hovedfokus i prosjektet er kommunenes rolle og ansvar knyttet til tiltaksplan for 

Oslofjorden. 

Delmål 

Delmål 1. Interessepolitisk arbeid  

Delmål 2. Være en fasilitator og tilrettelegger for møteplasser der tema knyttet til Oslofjorden settes 

på dagsorden 

Delmål 3. Være en tilrettelegger for konkrete samarbeidstiltak mellom kommuner 

Delmål 4. Være en prosjektpartner og bidra med leveranser til prosjektet Mission Oslofjord (evt 

oppstart Q4/2022. 
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Delmål 5. Fremme innovasjon og næringsutvikling innen miljøteknologi som kan bidra til å utbedre 

miljøsituasjonen i Oslofjorden og tilhørende vassdrag 

Delmål 6. Kunnskapsformidling og kommunikasjon  

4. Organisering  
Prosjektet vil bli organisert i 5 arbeidspakker som er beskrevet nedenfor. Osloregionen IPR vil være 

prosjektleder. Deltakere i prosjektet er i hovedsak representanter fra medlemskommuner i 

Osloregionen IPR, men også andre kommuner og fylkeskommuner på Østlandet inviteres inn i 

prosjektet.  

Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Østlandssamarbeidet, fylkeskommuner, nasjonale 

myndigheter og andre aktuelle interessenter. 

Prosjektet vil være organisert med styringsgruppe, prosjektledelse, prosjektgruppe: 

 Styringsgruppe: Styret i Osloregionen Interessepolitisk råd er styringsgruppe for prosjektet 

 Prosjektansvarlig: Øyvind Såtvedt, direktør  

 Prosjektleder: Eva Næss Karlsen, fagsjef 

 Prosjektgruppe: Osloregionens faggruppe for klima og miljø vil være prosjektgruppe. 

Faggruppemøter vil brukes som arena for diskusjon for aktuelle aktiviteter i prosjektet.  

 Administrativ koordineringsgruppe for felles aktiviteter og utveksling av informasjon 

Østlandssamarbeidet og Osloregionen (forutsetter behandling i Representantskapet i 

Østlandssamarbeidet 1. april) (oppdateres etter møtet 1. april) 

 Gjennomføringsansvar: Sekretariatet i Osloregionen 

 

5. Beskrivelse av arbeidspakker og gjennomføring 
Arbeidspakke 1 – Interessepolitisk arbeid  

Aktuelle tema: 

 Rammebetingelser og virkemidler (økonomiske og juridiske) 

 Finansiering av kommunale renseanlegg 

 Statsbudsjett 2023 

 Tiltak overfor jordbruket 

 Mulig tema for arrangement på Arendalsuka? 

Vurdere mulige samarbeidspartnere i det interessepolitiske arbeidet, f.eks. Østlandssamarbeidet, 

fylkeskommuner, andre initiativ/prosjekter 

Arbeidspakke 2 – Møteplasser og samarbeid  

I arbeidspakke 2 vil det være en hovedvekt på dialogaktiviteter for erfaringsdeling og 

kunnskapsinnhenting. Aktivitetene vil gjennomføres med andre aktører der relevant. 

Følgende hovedaktiviteter i arbeidspakke 2: 

1. Gjennomføre webinarer/seminarer/konferanser, bl.a. 

a. Seminar 7. april 

b. BEST-konferansen 2. juli 2022, der Oslofjorden er et av flere deltema 
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2. Workshops for samarbeid om tiltak. Gjennom dialogaktiviteter samler vi representanter fra 

relevante aktører. Deltakere på workshop er ulike aktører: kommuner, fylkeskommuner, 

andre offentlige myndigheter 

3. osv 

Arbeidspakke 3 – Prosjektpartner i Mission Oslofjord 

Det vil være synergier mellom Osloregionens oppgaver i prosjektet Mission Oslofjord og aktiviteter i 

øvrige arbeidspakker.  

Følgende hovedaktiviteter: 

1. Aktivitet 1 

2. osv 

3. osv 

 

Arbeidspakke 4 – Næringsutvikling  

Samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og OBR for å fremme innovasjon og 

næringsutvikling innen miljøteknologi som kan bidra til å utbedre miljøsituasjonen i Oslofjorden og 

tilhørende vassdrag 

Følgende hovedaktiviteter i arbeidspakke 4: 

1. Aktivitet 1 

2. osv 

3. osv 

 

Arbeidspakke 5 – Kommunikasjon og formidling 

Følgende hovedaktiviteter i arbeidspakke 5: 

1. Aktivitet 1 

2. osv 

3. osv 
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6. Gjennomføringsplan 
 

    2022 2023 2024 

Arbeids-
pakke 

Prosjektaktivitet Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 

1 Interessepolitisk arbeid                     

                       

                       

2 Møteplasser og samarbeid                     

                       

                       

                       

                       

                       

3 Prosjektpartner i Mission Oslofjord                     

  Egen prosjektplan                     

                       

4 Næringsutvikling                     

                       

                       

                       

                       

5 Kommunikasjon og spredning                     
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7. Budsjett 
 

Aktiviteter i prosjektet finansieres i hovedsak over Osloregionens ordinære budsjett, med noen 

unntak: 

 Seminarer/konferanser med behov for medfinansiering 

 Mission Oslofjord, der SINTEF Ocean har søkt finansiering fra Forskningsrådet. Osloregionen 

vil være partner i prosjektet og få finansiert sin innsats, iht budsjett. 

Avhengig av omfang i prosjektet bør det vurderes om det er behov for ekstern finansiering, f.eks. 

medfinansiering fra samarbeidspartnere, evt mulige støtteordninger.   

 

 

 

 


