Dato: 23.3.20

Osloregionens administrative koordineringsgruppe
Referat fra møte 23.3. 2020
Møtet ble avholdt digitalt, via Teams
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
Svein Frydenlund, Hamarregionen
Sigurd Skage, Innlandet fylkeskommune
Anne Huse, Kongsvingerregionen
Ingar Leiksett, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Helge Hasvold Bolæren, Nedre Glomma regionråd
Trondar Lien, Drammensregionen
Håvard Fossbakken, Kongsbergregionen
Sigmund Hagen, Hadelandsregionen
Bjarne Johannessen, Oslo kommune
Ingeborg Langeland, Indre Østfold regionråd
Øyvind Såtvedt, Osloregionens sekretariat
Eva Næss Karlsen, Osloregionens sekretariat
Marianne Welle, Osloregionens sekretariat
Andrea Nylund, Osloregionens sekretariat
Margrethe Gjessing, Osloregionens sekretariat

Forfall:

o
o
o
o
o

Anne-Britt Fagerli, Gardermoregionen
Jan Fredrik Lockert, Oslo kommune
Tore-Jan Killi, Gjøvikregionen
Øystein Hjørnevik. Midtre Vestfold
Martin Hafsahl, Asker – Bærum

SAK 1

Godkjenning av innkalling

Det var ingen merknader til innkallingen
SAK 2

Godkjenning av referat fra møte 14. januar 2020

Helge Hasvold Bollæren fra Nedre Glomma regionråd ba om korreksjon av referatet
under sak 3.
SAK 3

Runde rundt bordet – hva er nytt i regionråd og fylkeskommuner

Kongsbergregionen:
Det er mange avlysninger av møter og arrangementer i forbindelse med Korona.
Sigdal kommune er invitert til å bli med i regionrådet. Sigdal kommune har nylig
behandlet sak om dette og har besluttet å slutte seg til Kongsbergregionen.
Oslo:
Fokus på begrensing av smittespredning. Møter med statsråder i den forbindelse. I
tillegg arbeides det videre med Oslopakke 3 og Fornebubanen i særdeleshet, der det
haster med avklaringer for å sikre framdrift.
Nedre Glomma:
Prøver å etablere et nytt regionråd der også Halden og Aremark inngår, men dette
forskyves i tid pga. Korona. Det var planlagt konstituering den 18. mai, men dette er
utsatt. Er også opptatt av NTP, med bl.a. riksvei 22 og gods på bane.
Kongsvingerregionen:
Har jobbet mye med bærekraft og sirkulærøkonomi, bl.a. circular scan og
ungdomsboliger med resirkulerte materialer. Jobber med å styrke interkommunalt
samarbeid rundt beredskap og helse, bl.a.
Nedre Romerike:
Kommunene samarbeider om Korona-tiltak. Faste møter mellom rådmennene, men
har ikke lykkes med å samle regionrådet de siste ukene.
Indre Østfold:
Det har blitt færre medlemmer i regionrådet etter kommunereformen og etableringen
av Indre Østfold kommune. Man er i godt gjenge med etablering av ny kommune,
men støter også på enkelte utfordringer. Enkelte kritikere knytter disse til
sammenslåingen. Den nye kommunen har forsterket samarbeidet med NMBU, bl.a.
knyttet til juridiske planutfordringer.

Ringeriksregionen:
Stillingen som sekretær for regionrådet er nylig utlyst. Modum og Krødsherad
kommuner vurderer medlemskap i regionrådet. Dette er nå i prosess. Er for øvrig
veldig opptatt av prosessene rundt NTP.
Follorådet:
Mange møter blir avlyst, men nye teknologiske løsninger prøves ut – også for
regionrådet. Det interkommunale samarbeidet fungerer nå bra. Follorådet har ikke
lykkes i å utarbeide et felles innspill til NTP foreløpig.
Viken fylkeskommune:
Jobber mye med NTP og med uttalelsen fra Viken i denne sammenheng. Jobber
også med regional planstrategi, men her er flere planlagte arrangementer avlyst.
Bruker også mye tid på Oslopakke 3. Skal ha pressekonferanse kl. 12 i dag og
regional tiltakspakke i forbindelse med Korona. Møtene i Fylkesrådet gjennomføres
med bruk av teknologiske løsninger. Fylkestingets møte er foreløpig avlyst.
Forretningsutvalget vurderer digitale løsninger.
Hadelandsregionen:
De fleste møtene går som planlagt med nye digitale løsninger. Prøver å få oversikt
over konsekvenser av Korona, bl.a. for næringslivet.
Innlandet fylkeskommune:
Fylkesutvalget deltar på møter med kriseteamet. Har særlig fokus på videregående
opplæring, transport, tannhelse og næringslivet. Det jobbes godt med kriseløsninger.
Jobber med oppfølging av FHI’s anbefalinger med bl.a. fjernundervisning. Prøver å
bruke egne virkemidler for å avhjelpe situasjonen for næringslivet. Gjennomfører
møter i fylkesutvalg og hovedutvalg via Teams. Turistnæringen er i en utfordrende
situasjon. Utviklingsoppgaver er midlertidig noe nedprioritert.
Drammensregionen:
Det meste av folkevalgtarbeidet er innstilt. Prosessen med høringsuttalelse til
Osloregionen er bl.a. utsatt.
Hamarregionen:
Mer interkommunal dialog enn før – det er et lyspunkt i situasjonen. NTP, logistikk er
viktig. Sykehussaken er høyt på agendaen. Kommunene drøfter hvordan man skal
komme best mulig i inngrep med Osloregionen og andre partnere fremover i
forbindelse med profileringssamarbeidet.

SAK 4

Årsmelding med regnskap for 2019

Det var ingen kommentarer til saken. Eventuelle feil kan meldes på mail til
sekretariatet.
SAK 5

Medlemsundersøkelsen 2020

Margrethe Gjessing i Osloregionens sekretariat presenterte foreløpig resultat av
medlemsundersøkelsen.
Det vil være mulig å bevare undersøkelsen frem til 8. april. Sekretariatet sender
koordineringsgruppen oversikt over hvem som ikke har deltatt enda.
SAK 6

Evaluering av profileringsarbeidet i Osloregionen

Øyvind Såtvedt orienterte om hovedkonklusjonene i evalueringsrapporten.
Det var ingen kommentarer til saken.
SAK 7

Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd –
orientering om status

Det er ca. halvparten av Osloregionens medlemmer som har svart på høringen om
samarbeidsavtalen.
Sekretariatet sender koordineringsgruppen en oversikt over hvem som har
respondert så langt.
Pga. Korona- situasjonen må fremdriften i prosessen revurderes. Sekretariatet vil
legge fram sak for styret om dette på neste møte. Konstituerende møte i
representantskapet for Osloregionen interkommunalt politisk råd må trolig utsettes til
høsten.
SAK 8

Strategiske føringer og tematiske innsatsområder for Osloregionen
2021 - 2024

Det var ingen kommentarer til saken.
SAK 9

Kontingent for 2021

Flere ga uttrykk for at det ikke var naturlig med en vesentlig økning av totalbudsjettet
sammenlignet med 2020 nå, men det ble også understreket at man så langt ikke hatt
anledning til å drøfte dette med politisk ledelse.
SAK 10

Plan for oppfølging av ordførererklæringen for klima og miljø

Det ble uttrykt støtte til arbeidet.
SAK 11

Saker fra interessepolitisk utvalg

Pga. Korona-situasjonen har det foreløpig ikke blitt avholdt møte i interessepolitisk
utvalg.
Eva Næss Karlsen i Osloregionens sekretariat presentert foreløpig innhold i uttalelse
fra Osloregionen til NTP og Klimakur. Det jobbes videre med disse i flere grupper i
Osloregionen, og koordineringsgruppen oppfordres også til å komme med eventuelle
innspill til sekretariatet.
Det var ingen kommentarer til sakene i møtet.
Sak om posisjonsdokument knyttet til utfordringer i forhold til talentattraktivitet
utsettes inntil videre.
SAK 12

Skisse til program og opplegg for møte i Samarbeidsrådet/
Representantskapet den 27. mai

Planleggingen er foreløpig stilt i bero pga Korona-situasjonen. Sekretariatet vil legge
fram sak om nytt tidspunkt for møtet.
SAK 13

Best-konferansen 18. mars

Best-konferansen 18. mars er utsatt. Det jobbes med å finne ny dato til høsten.
SAK 14

Lunsjseminar Horisont 2020 og European Green Deal 25. mars

Seminaret er avlyst
SAK 15

Nordic Place Branding Conference 2. april

Konferansen er utsatt til 26. November. Det gjennomføres et webinar den 2. april for
alle påmeldte deltagere.
SAK 16

Orienteringer fra sekretariatet

Øyvind Såtvedt informerte om webinar med presentasjon av rapporten State of the
City den 25. mars NB: Det er nå klart at også dette arrangementet utsettes inntil
videre.
SAK 17

Eventuelt

Det var ingen saker
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sekretariatet oppfordrer 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

