
 
 
 

Dato: 8.6.20 

 
     
Osloregionens administrative koordineringsgruppe  
Referat fra møte 2.6. 2020 
 
Møtet ble avholdt digitalt, via Teams 
 
 
Til stede: 
.  
 
 

o Bjarne Haslund, Byrådslederens kontor, Oslo kommune (møteleder) 
o Lasse Narjord Thue, Viken fylkeskommune 
o Inger Kammerud, Ringeriksregionen 
o Anne-Britt Fagerli, Gardermoregionen 
o Martin Hafsahl, Asker – Bærum 
o Svein Frydenlund, Hamarregionen 
o Sigurd Skage, Innlandet fylkeskommune 
o Ingar Leiksett, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
o Helge Hasvold Bolæren, Nedre Glomma regionråd 
o Trondar Lien, Drammensregionen 
o Håvard Fossbakken, Kongsbergregionen 
o Anette Finnerud, Kongsbergregionen 
o Betty Hvalsengen, Indre Østfold regionråd 
o Liss Kristin Steinbakk, Oslo kommune 
o Øyvind Såtvedt, Osloregionens sekretariat 
o Eva Næss Karlsen, Osloregionens sekretariat  
o Marianne Welle, Osloregionens sekretariat 
o Merete Agerbak-Jensen, Osloregionens sekretariat 
o Margrethe Gjessing, Osloregionens sekretariat 
 
 

Forfall: 
 
 
 

o Sigmund Hagen, Hadelandsregionen  
o Anne Huse, Kongsvingerregionen  
o Kari Marie Swensen, Follorådet 
o Tore-Jan Killi, Gjøvikregionen 
o Bjarne Johannessen, Oslo kommune 
o Jan Fredrik Lockert, Oslo kommune 
o Øystein Hjørnevik. Midtre Vestfold 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

SAK 1 Godkjenning av innkalling 
 
Det var ingen merknader til innkallingen   
 
 
SAK 2 Godkjenning av referat fra møte 23. mars 2020 
 
Øyvind Såtvedt opplyste at Anette Finnerud fra Kongsbergregionen var falt ut i 
oversikten over møtedeltagere. Dette korrigeres.  
 
 
SAK 3 Runde rundt bordet – hva er nytt i regionråd og fylkeskommuner 
 
Kongsbergregionen:  
Sigdal kommune kommer med i regionsamarbeidet. 
Det politiske samarbeidet i regionen har tatt seg opp, særlig i forhold til industrien.  
Levert høringssvar om Klimakur i samarbeid med flere. 
E-134 gjennom Kongsberg åpner 10. juli.  
 
Oslo:  
Situasjonen blir gradvis mer normal. Ledigheten har falt betydelig siden toppen på 14 
prosent. Ting åpner opp igjen. Smitten er underkontroll.  
Ny plan for utbygging av Filipstad legges fram. Den betyr mindre cruise-kapasitet i 
Oslo havn, noe færre boliger. 
Jobbet mye med næringspakken. Det har bl.a. vært en ekstra utlysning med midler til 
regional innovasjonsplan, og egen utlysning på 10 mill. kroner til reiseliv til profilering 
av Oslo som trygt reisemål.  
 
Nedre Glomma: 
Slår sammen Haldenregionen og Nedre Glommaregionen. Det skjer i september. Det 
er stor interesse for å intensivere samarbeidet. Det skal ansettes administrativ leder.  
 
Nedre Romerike: 
Mye arbeid med Korona, kommuneøkonomi og manglende smittevernutstyr.  
Kunnskapsbyen Lillestrøm skal omorganiseres.  
Oslo Met skal flytte, er spent på hvor.  
 
Gardermoregionen:  
Hardt rammet av arbeidsledighet pga. korona – topper statistikken.  
Fokus på flere samferdselsprosjekter. 
Er interessert i hva som skjer med lokalisering av OsloMet. 
 
Indre Østfold: 
Regionrådet er fortsatt i støpeskjeen. Samarbeidsavtalen er ok.  



 
 
 
 

 

Har jobbet med prosjektet «livet i indre» for å få i gang igjen næringslivet, etablere 
lærlingeplasser mm. etter korona 
Ønsker å knytte seg tettere til Oslo og Osloregionen.  
 
Ringeriksregionen: 
Et aktivt regionsamarbeid, både politisk og administrativt.  
Krødsherad og Modum kommuner ønsker å bli del av regionrådet. Det er litt delte 
meninger om det blant de nåværende medlemmene.  
Er positive til Osloregionen.  
NTP: Bekymret for forsinket byggestart for Ringeriksbanen, men glad for 
bompengevedtak om E-16.  
Store utfordringer som følge av koronasituasjonen.  
Opptatt av å beholde bussrute til Gardermoen.  
 
Asker/Bærum:  
I ferd med å normalisere driften.  
12. juni er det møte i Asker/Bærum interkommunalt politisk råd. 
Mye fokus på bærekraftsmålene.  
E-18 er fortsatt like hett tema.  
 
Viken fylkeskommune: 
Korona tar mye kapasitet. 
Arbeidet med regional planstrategi følger oppsatt framdrift, likeså arbeidet med NTP. 
Det er likevel etterslep på behandling av saker, bl.a. saker som følger etableringen 
av den nye fylkeskommunen, samt på økonomiområdet.  
Betydelig økonomisk bekymring 
Jobber med dialog med kommuneregionene, bl.a. i forhold til NTP.  
 
Innlandet fylkeskommune: 
Har hatt en god prosess i forhold til NTP.  
Har jobbet med krisepakke for næringslivet. 
Inntektstap på kollektivtrafikk og tannhelse er en budsjettutfordring. 
Innlandet har stort sett fungert bra under Korona. 
 
Drammensregionen: 
Har hatt høringsuttalelse til samarbeidsavtalen til behandling.  
Har diskutert regionalt samarbeid og besluttet å være med i Osloregionen og 
Osloregionens Europakontor.  
Vil invitere Lier og Øvre Eiker til å delta i regionsamarbeidet i Drammensregionen.  
 
Hamarregionen: 
Trasévalg for jernbanen har vært tilbakevendende tema.  
Mye positivt skjer nå på rv3 og E6 – nye strekninger åpner.  
Jobbes med hvordan regionen skal organisere arbeidet med reiseliv.  



 
 
 
 

 

Spente på om Høgskolen i Innlandet får universitetsstatus. NOKUT skal avgjøre om 
2 uker.  
Har diskutert deltagelse i Osloregionen og Osloregionens Europakontor. Sliter litt 
med engasjementet i kommunene.  
 
Osloregionens Europakontor: 
Det har stort sett vært «business as usual» på tross av hjemmekontor og korona.  
Ønsker å yte god service til medlemmene.  
Arrangerer seminar sammen med Osloregionen på fredag om EUs Green Deal.  
 
 
SAK 4 Evaluering av profileringsarbeidet  
 
Øyvind Såtvedt gjorde oppmerksom på at det nå ligger en ny sak til styret «på 
toppen» av selve evalueringsrapporten, med bl.a. forslag til forankring av 
profileringsarbeidet.  
 
Fra Innlandet fylkeskommune ble det pekt på behov for å komme i inngrep med 
arbeidet med ny internasjonal strategi.  
 
Osloregionens Europakontor ønsker å være en samarbeidspartner i 
profileringsarbeidet.  
 
For øvrig ingen merknader til saken.  
 
 
SAK 5 Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen 
 
Øyvind Såtvedt oppfordret de aktuelle kommunene/fylkeskommunene til å dytte på 
for at politikerne i arbeidsgruppen får snakket sammen før styremøtet.  
 
 
SAK 6 Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024 
 
Øyvind Såtvedt presenterte sekretariatets foreløpige forslag. Dette er bl.a. basert på 
innspill fra workshop med koordineringsgruppen og faggruppen i fjor høst.  
 
Det var ingen merknader til saken. 
 
 
SAK 7 Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd 
 
Øyvind Såtvedt presenterte status og forslag til behandling av innkomne 
endringsforslag i forbindelse med høringen.  



 
 
 
 

 

 
Det var ingen merknader til saken.  
 
 
SAK 8 Kontingent for 2021 – utsatt fra styremøtet 29. april 
 
Øyvind Såtvedt presentert styresaken, som er noe omarbeidet i forhold til den som lå 
til behandling (men ble trukket) i styremøtet i april. Han understrekte et ønske om å 
videreføre aktivitet på samme nivå som i 2020. Dersom kontingenten settes lavt, vil 
det bety at en del av arbeidet med profilering som bl.a. knytter seg til profilering og å 
styrke regionens konkurransekraft etter korona ikke vil kunne gjennomføres. Det vil 
også bety nedbemanning i sekretariatet.  
 
 
SAK 9 Osloregionens innspill til NTP 2022-2033 
 
Eva Næss Karlsen presenterte foreløpig skisse til uttalelse til NTP i forbindelse med 
høringsfristen den 1. juli. Det legges opp til å sende ut styresak den 12. juni slik at 
styret skal ha tid til å vurdere utkastet og eventuelt sende endringsforslag som kan 
vurderes før styremøtet. Det kan være aktuelt å gi interessepolitisk utvalg mandat til 
å ferdigstille endelig uttalelse før innsending.  
 
 
SAK 10 Oppfølging ordførererklæring og Klimastatus 2020 
 
Eva Næss Karlsen ga en orientering om planlagte aktiviteter for å følge opp 
ordførererklæringen og Osloregionens rapport Klimastatus 2020. 
 
 
SAK 11 Revidert møteplan for 2020 
 
Øyvind Såtvedt orienterte om at det jobbes med å finne datoer for to styremøter til 
høsten, ett i september og ett i november/begynnelsen av desember.  
 
Det legges ikke opp til å gjennomføre studietur for styret høsten 2020. 
 
 
SAK 12 Orienteringer fra sekretariatet 
 
Det gjennomføres webinar fredag 5. juni om EUs Green Deal.  
 
SAK 13 Eventuelt 
 
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  


