Dato: 15.1.20

Osloregionens administrative koordineringsgruppe
Referat fra møte 14.1. 2020
Til stede:
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Bjarne Haslund, Byrådslederens kontor, Oslo kommune (møteleder)
Lasse Narjord Thue, Viken fylkeskommune
Kari Marie Swensen, Follorådet
Inger Kammerud, Ringeriksregionen
Ingar Leiksett, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Helge Hasvold Bolæren, Nedre Glomma regionråd
Trondar Lien, Drammensregionen
Bjarne Johannessen, Oslo kommune
Martin Hafsahl, Asker – Bærum
Betty Hvalsengen, Indre Østfold regionråd
Erik Habberstad, Hamarregionen
Astrid Bjerke, Osloregionens Europakontor
Øyvind Såtvedt, Osloregionens sekretariat
Eva Næss Karlsen, Osloregionens sekretariat
Marianne Welle, Osloregionens sekretariat
Andrea Nylund, Osloregionens sekretariat
Margrethe Gjessing, Osloregionens sekretariat
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Anne-Britt Fagerli, Gardermoregionen
Sigurd Skage, Innlandet fylkeskommune
Jan Fredrik Lockert, Oslo kommune
Anne Huse, Kongsvingerregionen
Svein Frydenlund, Hamarregionen
Bjarne Johannesen, Oslo kommune
Tore-Jan Killi, Gjøvikregionen
Håvard Fossbakken, Kongsbergregionen
Sigmund Hagen, Hadelandsregionen
Øystein Hjørnevik. Midtre Vestfold

SAK 1

GODKJENNING AV INNKALLING

Det var ingen merknader til innkallingen
SAK 2

GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 19.11.2019

Det var ingen merknader til referatet
SAK 3

RUNDE RUNDT BORDET – HVA ER NYTT I REGIONRÅD OG
FYLKESKOMMUNER?

Drammensregionen:
Ny stor kommune, Drammen, med over 100 000 innbyggere. Det betyr at det som
tidligere var Svelvik i Vestfold har byttet fylke og blitt en del av Viken. Regionrådet er
også nytt, og man er i prosess med å finne formen på dette.
Ringerike:
Skal reetablere regionrådet. Det er tre nye ordførere. Det er sendt et meget
oppsiktsvekkende brev fra Jernbanedirektoratet til SD angående Ringeriksbanen.
Det er mye politikk i dette nå. Ringeriksregionen ser på nye samarbeidspartnere som
følge av etableringen av Viken. Bl.a. er man interessert i å utvikle samarbeidet langs
«ring 4» rundt Oslo.
Asker/Bærum:
Etter vedtak i de to kommunestyrene før jul, er det nå etablert et nytt
regionsamarbeid mellom de to kommunene. Bærum skal ha sekretariatsansvar,
mens Asker for tiden har lederen i rådet.
Viken:
Hadde møte om NTP med kommunene i desember. Hadde også infomøte om
regional planstrategi med kommunene før jul. Planstrategien skal vedtas i desember
2020. Forslag til strategi sendes på høring i juni. Buskerudmodellen for regionråd
skal tilpasses og implementeres i Viken. Arbeider med rutiner for kontakt med
kommunene.
Nedre Romerike:
Ny leder i regionrådet, Ståle Grøtte i Rælingen kommune. Ny større geografi i
regionrådet etter at Rømskog er blitt en del av Aurskog-Høland. Også ny stor
kommune med Lillestrøm. Skal lage felles innspill til NTP. Det er mye fokus på
eierstyring i interkommunale selskaper.
Indre Østfold:

Også ny stor kommune, og ny sammensetning av regionrådet. Er opptatt av
transport, både til og fra Oslo og rundt Oslo med Ring 4. Første møte i rådet er 27.
februar. Må finne formen på samarbeidet. Er opptatt av flerkjernet utvikling.
Follo:
Seks kommuner i regionrådet. Ski rådhus skal bygges om for å huse
administrasjonen i Nordre Follo kommune. Foreløpig sitter administrasjonen i
Oppegård. Det er samarbeidsutfordringer internt som følge av man har reorganisert
interkommunale selskaper. Forbereder arbeid med NTP.
Hamarregionen:
Agenda Innlandskonferanse 14. januar i samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune
og NHO Innlandet. Stor og viktig. Det er de samme ordførerne som før valget med
unntak av Løten, der Senterpartiet har overtatt ordførervervet fra Arbeiderpartiet. Er
veldig opptatt av samferdsel. Firefelts E6 er ferdig gjennom Stange og vil være
sammenhengende til Moelv i løpet av 2020. To-spor jernbane planlagt ferdig til
Hamar i 2026. Det er fortsatt ikke avklart fremtidig lokalisering av togstasjonen på
Hamar. Nye tall viser at bare planleggingen i Hamar har vært svært kostbar så langt
(240 mill kr). Det er ikke avklart lokalisering av nytt sykehus. Skal være sykehus ved
Mjøsbrua, men kan bli flere enn ett. Godt samarbeid i rådet.
Nedre Glomma:
Halden og Aremark blir nå også en del av regionrådet. «Søndre Viken» har allerede
et godt samarbeid innen næringsutvikling. Regionrådet tar sikte på å underskrive
samarbeidsavtale med Viken i juni. Det er utfordringer i forhold til folkehelse, bl.a.
medikamentbruk. Også store utfordringer mht. jernbane fra Råde og sørover.
Uenighet om ny jernbanetrasé.
Oslo:
Samferdsel er viktig for Oslo. Spent på behandlingen av nyvekstavtalen i regjeringen.
Litt uklart hvordan føringene om bompengesatser skal forstås i forhold til den
varslede økningen i Oslo. Fjorårets økning har resultert i færre biler i bomringen, men
dermed også mindre inntekter til samferdselstiltak. Oslo har gitt stafettpinnen videre
til Lisboa som 2020s Europeiske miljøhovedstad. Ambisjonene i miljø- og
klimapolitikken er ikke redusert – den nye byrådserklæringen er veldig ambisiøs, med
bl.a. mål om at Oslo skal være verdens første klimanøytrale hovedstad.
SAK 4

AVVIKLING AV OSLO BRAND PARTNER ARENA – PROSESS FOR
EVALUERING AV PROFILERINGSARBEIDET SÅ LANGT.

Øyvind Såtvedt orienterte om sak under utarbeidelse til neste styremøte: Årsmøtet i
Oslo Brand Partner Arena vedtok den 6. desember at man var positive til å integrere
profileringsarbeidet i den ordinære virksomheten. Den nye kommuneloven gjør den
vanskelig å opprettholde en egen beslutningsarena for profileringsarbeidet fra 2020.

Profilering var opprinnelig tenkt å være et av arbeidsområdene for Osloregionen på
samme måte som bl.a. areal og transport og næringsutvikling. Det er derfor både
faglige og formelle argumenter for å avvikle Oslo Brand Partner Arena og integrere
arbeidet med profilering i Osloregionens ordinære virksomhet. For 2020 innebærer
dette ikke behov for å endre den ordinære kontingenten. Derimot vil det være behov
for en økning av kontingenten for å kompensere for bortfallet av det særskilte
bidraget til profilering fra de av Osloregionens medlemmer som har vært med i Oslo
Brand Partner Arena. Dette må vurderes på representantskapsmøtet i mai 2020. I
denne forbindelse vil Osloregionens sekretariat gjennomføre ev evaluering av
profileringsarbeidet i løpet av våren, som vil kunne være en del av
beslutningsunderlaget for vurderingen av endring av kontingenten.
I diskusjonen i møtet, ble det tatt opp at det bør være mulighet for en
budsjettjustering og justering i handlingsplanen etter sommeren, slik at man eventuelt
kan foreta endringer basert på signaler om profileringsarbeidet på
representantskapsmøtet.
Det ble også tatt opp at det er ønskelig med en bred prosess med involvering av
aktører i regionen
Osloregionens Europakontors representant påpekte mulighetene for synergi mellom
profileringsarbeidet og det internasjonale arbeidet i Europa for øvrig.
Det ble påpekt at innrettingen av profileringsarbeidet bør se på sammenhengene
mellom lokalt/regionalt, nasjonalt og internasjonalt
omdømmearbeid/posisjoneringsarbeid.
Øyvind la vekt på at evalueringen må ta utgangspunkt i de vedtatte målene for
profileringsarbeidet; profileringsstrategien og de tre KPI’ene, og at man nå får en
ekstern vurdering av arbeidet fra et internasjonalt advisory board med eksperter fra
ulike land som gir innspill til arbeidet. Denne gruppen skal bl.a. møtes tredje og fjerde
februar.

SAK 5

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR 2020

Øyvind Såtvedt presenterte det utsendte utkastet til budsjett og handlingsplan for
2020.
Når det gjelder innsatsområdet næringsutvikling og innovasjon, ble det påpekt at det
er viktig å passe på at Osloregionens arbeid er koordinert med kommunene og
fylkeskommunene, bl.a. med hensyn til næringsforeninger og klynger.

Når det gjelder innsatsområdet Internasjonal profilering, ble det det en diskusjon om
en 4-årig strategi for profileringsarbeidet som beskrevet i handlingsplanen bør legges
fram for representantskapet – ikke bare styret, og hvor raskt dette eventuelt kan skje.
I alle tilfeller bør det legges fram et dokument som angir videre retning med
hovedområder for profileringsområdet på representantskapsmøtet i 2020. Dette kan
være som en del av et nytt forslag til strategiske innsatsområder for Osloregionen.
Dette ble sist behandlet av Samarbeidsrådet i 2016.
SAK 6

SAMARBEIDSAVTALE FOR OSLOREGIONEN – FØRSTE GANGS
BEHANDLING, UTKAST TIL STYRESAK

Øyvind Såtvedt orienterte.
Koordineringsgruppen var opptatt av at det er viktig at det kommer tydelig fram i
høringsbrevet hva som vil være prosessen for videre behandling, inkludert at
samarbeidsavtale må endelig vedtas i kommunestyre/fylkesting senest i midten av
mai. Det er også viktig at høringsbrevet sendes til flest mulig av Osloregionens
kontakter i kommunene/fylkeskommunene samt regionrådene, slik at man er sikker
på at dette fanges opp.
SAK 7

BEST-KONFERANSEN 2020, 18. MARS

Eva Næss Karlsen orienterte om konferansen som arrangeres i NHO Viken Oslo den
18. mars. Stedet blir antakelig Ingeniørenes Hus i Oslo. Temaet er gods- og logistikk
i Osloregionen.
Se: https://www.osloregionen.no/best-konferansen-2020/
SAK 8

NORDIC PLACE BRANDING CONFERENCE

Osloregionen er vertskap for den årlige Nordic Place Branding Conference i 2020.
Arrangementet finner sted i Oslo rådhus den 2. april. Det antas at det blir mellom 150
– 200 deltakere, mange av dem internasjonale. Temaet er stedsidentitet, - utvikling
og –profilering, med case fra både små kommuner, større byregioner og landsnivå,
med spesiell vekt på Norden. Sekretariatet håper på mange deltakere fra
Osloregionen!
Se: https://nordicplacebranding.com/
SAK 9

REVIDERT MØTEPLAN FOR STYRET OG
KOORDINERINGSGRUPPEN I 2020

Sekretariatet presenterte utkast til revidert møteplan. Det var ingen kommentarer til
forslaget.
SAK 10 STUDIETUR FOR STYRET
Styret har bedt sekretariatet komme med forslag til opplegg for studietur i løpet av
2020. Sekretariatet ser for seg en 2-3 dagers studietur enten til Europa eller lokalt i
egen region. Det tas sikte på å legge fram forslag til tre alternative reisemål.
Det legges opp til at turen gjennomføres i perioden september – november 2020.
Sekretariatet ba særlig representantene for fylkeskommunene og Oslo vurdere hva
som kan være mulige tidspunkter for en slik tur.
SAK 11

EVENTUELT

Margrethe Gjessing oppfordret medlemmene i koordineringsgruppen om å følge
Osloregionen på sosial medier:



Facebook: https://www.facebook.com/Osloregionen/
Twitter: @osloregionen

Sekretariatet ønsker gjerne også tips om saker/hendelser hos medlemmene som kan
deles på sosiale medier. Dette kan sendes til
margrethe.gjessing@byr.oslo.kommune.no

