
 
UTKAST TIL REFERAT FRA I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR 
OSLOREGIONEN 1. FEBRUAR 2022 
 
Tilstede:  
Navn Virksomhet 
Bjarne Haslund (leder) Oslo kommune 
Helge Hasvold Bollæren Søndre Viken 

Inger Kammerud Ringerike kommune 
Gunnar Fredrik Aasgaard Nedre Romerike 

Trine Knobel Gardermoregionen 

Svein Frydenlund Hamar kommune/Hamarregionen 
Øyvind Sørlie Hadelandsregionen 
Terje Pettersen Mosseregionen 

Eirik Andre Hopland Kongsbergregionen 

Erik Unaas Indre Østfold Regionråd 

Andreas Løhren Osloregionens Europakontor 

Astrid Bjerke Osloregionens Europakontor 

 
Forfall: 
Navn Virksomhet 

Tore-Jan Killi Gjøvikregionen 

Anne Huse Kongsvingerregionen 

Bjarne Johannessen Oslo kommune 
Magnus Skjelmo Kristiansen Asker og Bærum 
Jan Fredrik Lockert Oslo kommune 

Toril Lislien Drammensregionen 
Arve Magne Vannebo Vestfoldkommuner 

 
Fra sekretariatet møtte: Øyvind Såtvedt (referent), Eva Næss Karlsen, Merete Agerbak-Jensen og 
Mari Strømsvåg 
 
Møteleder: Bjarne Haslund, Oslo kommune 
 
DAGSORDEN: 
 

1.  Godkjenning av innkalling  
Innkallingen ble godkjent 

2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 7. september 2021  
Referatet ble godkjent 
 

3. Runde rundt bordet – hva er nytt i delregionene?  

Kongsbergregionen: 
Skal besøke Stortinget neste uke. Møte med stortingsbenker. Temaer er bl.a. E-134, 
Tømmerhavn (alternativ til Lierstranda), to tog i timen Oslo - Kongsberg, Notodden lufthavn – 
bygger nytt terminalbygg – mål om å være «første elektriske flyplassen i Norge», digital 
infrastruktur. Hadde nylig regionrådsmøte. Sendte brev til Helseministeren i forbindelse med 
fastlegekrisen.  

  
 



Indre Østfold: 
Stor interesse for lokalisering av nytt Høgskole campus, i første omgang med 
sykepleierutdanning i Askim eller Mysen fra høsten, også ytterligere studier fra 2023. 
Nedslagsfelt 60.000 innbyggere (+) 300.000 innbyggere inkl nabokommuner. Motivert og 
inspirert av etablering av fagskole i Indre Østfold, lokalisert til rådhuset i Askim.  Seks klasser 
fra høsten. Jobber også med lokalisering av småflyplass i Rakkestad. Norrøna driver 
flymekanisk verksted der allerede. Skal utvide rullebanen. Statsforvalteren kommer på besøk 
i regionrådet på fredag. Har et par problemsaker som man vil diskutere med henne, bl.a. VA-
utbygging og Rudskogen motorsportbane.  

  
Nedre Romerike: 
Lederskifte i Nedre Romerike. Ordfører i Lillestrøm er nå leder. Den store saken nå er helse 
og samarbeidet mellom ahus og kommunene som sokner til Ahus. Skal ha felles møte 5. mai. 
Oslo er ikke med i dette. Nøkkelperson Jon Fabritius. Skal ha møte med Gardermoregionen 
om renovasjon til høsten. Jobber også med lokalisering av fengsel og politihøgskole. 
Styremøte 8. februar. Styret i SNR, følge tettere opp faggruppene. Ha møte med 
faggrupperepresentanter og lage en handlingsplan 

  
Søndre Viken: 
Stor oppmerksomhet rundt oppløsning av Viken. Er i ferd med å lande etablererveiledning for 
søndre Viken.  Samhandling med næringsforeningene. Prosess om regionalt 
næringssamarbeid. Svinesundskomiteen kommer på neste styremøte. Skagerakbanen er 
også tema. Er avventende til initiativet foreløpig.  

  
Ringeriksregionen: 
Neste møte 7. februar. Viktigste sak: næringspolitisk strategi som skal videre til 
kommunestyrene. Etablerertjenesten: signeringsmøte med FK, innovasjon norge, m.m. Brev 
til statsråd pga strømkrisen. Dramatisk for næringslivet. 2-dagers samling 14-15 mars, 
samarbeid om næringsutvikling, ATP, by- og tettstedsutvikling. Bekymring til Nye Veier og 
Ringeriksbanen. Knutepunktsutvikling Ringerike stasjon. Bane Nor tar stort ansvar 
sammenlignet med Nye Veier. 

  
Hamarregionen: 
Nils Røhne gikk bort i januar. Ny ordfører er Bjarne Kristiansen. Fylkesoppløsningen er i 
diskusjon. Kommunene i Hamarregionen ønsker å beholdet i Innlandet. Også Sp i 
Hamarregionen. Rådgivende folkeavstemning 10. - 17. februar. Det ses etter tomter til 
sykehus. Hamar er også bedt om å finne tomt. Har skapt litt reaksjoner. Vil søke om 
universitetsstatus for høgskolen i Innlandet. Science Park Hamar, Elverum og Kongsvinger. 
Dobbeltspor til Hamar og Sørliterminalen er også tema. Vil utvikle terminalen til 
flerbruksterminal. Vil løfte bioøkonomi. Samferdsel- og næringsminister på møte. Riksvei 3 
ikke prioritert, dessverre. Skolestrukturdebatter i alle kommunene i Hamarregionen. Mye 
debatt. Næringsliv: Mye problematikk i forhold til strømkrisen og landbruket. VRINN-klyngen 
går veldig bra. Fått inn mange søknader i forhold til kompensasjonsordninger. Godt 
samarbeid i regionen.  

  
Mosseregionen:  
Kommunestyresak om Viken i kveld. Jobber med strategi og handlingsprogram for 
Mosseregionen. Vestby er blitt med i Mosseregionen. Opptatt av å utvikle dette som et 
politisk råd. Interessepolitikk vil stå høyt på dagsorden. Har en forstudie på internasjonalt 
samarbeid. Vil se på muligheter for interreg mm. Mye fokus på vei og bane, bl.a. Riksvei 19. 
Følger opp strategisk næringsplan. Følger opp arbeidet med etablerertjenesten. Mangler 
høyere utdanning i regionen. Ønsker å tiltrekke seg Politihøgskolen. Rygge flyplass: 
Kongsberbergruppen etablerer seg ganske stort. Spennende planer for utviklingen videre.  

  
 



Gardermoregionen: 
Planlegger besøk på Stortinget. Regionrådsmøte på fredag. Campus Romerike er en viktig 
sak: Har vært i konkurranse med Lillestrøm og Lørenskog. Bekymret for at man bygger ned 
høgskoletilbudet på Romerike. Møte med statsråden om dette. Felles konferanse, brann- og 
redning, renovasjon. Samarbeid med SNR om renovasjon. Vårt nye gull. Hva gjøres i 
Osloregionen – kan ses i større sammenheng, eks Green lab Esval/Nes. Mulighet for 
næringsutvikling. Stort potensiale. Næringsplan vedtatt, operasjonaliseres. Sirkulær økonomi, 
reiseliv. E-16 er het potet i forhold til traseer. Planlegger studietur til Arlanda, Vantaa og 
flyplassen i Talinn. Digitalisering. Ønsker besøk fra Osloregionen.  

  
Hadelandsregionen: 
Er i en litt kaotisk situasjon. To av tre kommuner gikk til Viken. Jevnaker forlot 
Hadelandsregionen. To kommuner igjen. Lunner og Gran i hvert sitt fylke. Prøver å finne nye 
løsninger. Litt lite bemanning i regionrådet. Utfordring med å finne god finansieringsform 
med Viken og Innlandet. Møte 4. februar. Videre arbeid Næring og strategi. 

  
Oslo: 
Oslo har ikke villet delta i debatten om fylkesstruktur. Det mest sentrale er nært samarbeid 
med fylkene, særlig nærmeste nabo. Helt essensielt på ATP-området.  Oslopakke 3-
forhandlinger skal være ferdig før sommeren. Store utfordringer. Økte kostander. Mål om å 
redusere biltrafikk og klimautslipp samtidig som man øker bompengefinansieringen. Oslo har 
etablert Oslobolig sammen med OBOS for å gjøre det lettere for unge å komme inn på 
boligmarkedet. Jobber med å redusere antall sparkesykler. Maks 8000 nå. Har gitt gode 
resultater. Var nesten 25 000 på det meste. Nye trikker. Skal doble passasjerkapasiteten på 
trikk. Næringssjef Lockert: godt samarbeid OBR, godt samarbeid med Osloregionen om 
talentattraktivitet. 

 

4. Handlingsprogram 2022 
Sekretariatet gikk igjennom vedtatt handlingsplan. Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
I diskusjonen i gruppen ble det bla. tatt opp om også helse burde være tema for 
Osloregionen. Dette kan være aktuelt å vurdere i forbindelse med nye strategiske 
innsatsområder for Osloregionen, men kan bety behov for mer finansiering.  
 
Det ble også pekt på at det politiske prosesser på regionnivå vil kunne bli mer fragmentert og 
også forsinket pga oppløsning av fylker. Osloregionen har en viktig rolle i denne situasjonen 
som en arena for samordning og samarbeid. Også viktig å prøve å få de «nye» fylkene inn i 
samarbeidet igjen.  

5. Neste møte 29. mars 
 

Det var enighet om at neste møte, 29. mars, arrangeres som et fysisk møte i Oslo rådhus.  
 
 

Saker til styremøtet 3. desember 2021: 

6. Innledning fra Norsk Vann m.fl., spesielt om forhold knyttet til Oslofjorden 
Sekretariatet ga en kort orientering.  
 
 
 



7. Ordførererklæring for klima og miljø 2022 
Sekretariatet orienterte om innhold og prosess for behandling av ny ordførererklæring. 
Sekretariatet vil bl.a. lage et utkast til saksframlegg som kommunene kan benytte i den 
interne beslutningsprosessen. Det legges opp til høytidelig signering den 2. juni, samme dag 
som representantskapsmøte og BEST-konferanse.  

 

8. BEST-konferansen 2022 
Sekretariatet presenterte foreløpig skisse til temaer og opplegg for BEST-konferansen. 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
Det kom forslag om eventuelt avslutte med en båttur på fjorden etter møtet. Sekretariatet 
tar med dette innspillet videre.  
 

9. Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg  
Sekretariatet orienterte kort om interessepolitiske saker som det jobbes med nå.  
 

10. Rapport fra interessepolitisk utvalg 
Det var ingen kommentarer til saken 

 

11. Høringsuttalelse om revisjon av retningslinjene for TEN-T (Trans European Network- 
Transport) 
Sekretariatet orienterte om at det jobbes med en 10. Høringsuttalelse om revisjon av 
retningslinjene for TEN-T (Trans European Network- Transport) samt EUs mobilitetspakke. 
Saken skal behandles i interessepolitisk utvalg før den kommer til styremøtet 11. februar.  
 

12. Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet 
Det var ingen kommentarer til saken 

 
13. Korte orienteringer fra sekretariatet  

Sekretariatet orienterte om: 

 Webinar for faggrupper om Grønt Landtransportprogram 10. februar 
 Klimaskole-arrangement 17. februar 
 Osloregionen planlegger søknad om Klimasats-midler til prosjekt om interkommunalt 

samarbeid om utbygging av energistasjoner for tungtransport 
 Osloregionen er samarbeidspartner på søknad fra SINTEF til Forskningsrådets 

utlysning Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv - 
prosjekt «Digital Oslofjord» 

 Faktanotat om fylkesoppløsning desember 2021 

Ingen har registrert negative reaksjoner på faktanotatet som ble utarbeidet av sekretariatet 
om fylkesoppløsninger. De fleste regionrådssekretariatene har overlatt denne saken til 
kommunene. Det ble imidlertid gitt utrykk for at det var positivt at Osloregionen utarbeidet 
dette. 

 
14. Eventuelt  

Sekretariatet opplyste at det nå er lagt ut en powerpoint-presentasjon på Osloregionens 
websider som kan benyttes dersom man skal orientere om Osloregionen. Den ligger her: 
https://www.osloregionen.no/om-oss/kort-om-oss/  


