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Osloregionens administrative koordineringsgruppe  
Referat fra møte 20.11.2018 
 
 
Til stede: 
.  
 
 

o Bjarne Haslund, Byrådslederens kontor, Oslo kommune (møteleder) 
o Anne Huse, Kongsvingerregionen 
o Ingar Leiksett, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
o Svein Frydenlund, Hamarregionen 
o Thomas André Hansen, Østfold fylkeskommune 
o Janne Svegaarden, Akershus fylkeskommune 
o Kari Marie Swensen, Follorådet 
o Sigmund Hagen, Hadelandsregionen 
o Lasse Narjord Thue, Buskerud fylkeskommune 
o Sigurd Skage, Hedmark fylkeskommune 
o Eva Næss Karlsen, Osloregionens sekretariat 
o Øyvind Såtvedt, Osloregionens sekretariat 
 
 

Forfall: 
 
 
 

o Øystein Hjørnevik. Midtre Vestfold 
o Håvard Fossbakken, Kongsbergregionen 
o Bente Rudrud, Øvre Romerike Utvikling 
o Nina Solberg, Vestregionen 
o Espen Sørås, Haldenregionen  
o Morten Svagård, Mosseregionen 
o Tom-Arne Torfoss, Indre Østfold 
o Hilde Grønhovd, Regionrådet for Midt-Buskerud 
o Erik Milde, Nedre Glomma regionråd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING 
 
Det var ingen merknader til innkallingen   
 
SAK 2 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 23.8.2018 
 
Sigurd Skage var til stede på møtet den 23.8. Eirik Mathiesen hadde forfall til møtet. 
Dette korrigeres i referatet.  
 
SAK 3 HANDLINGSPLAN 2019 
 
Sekretariatet presenterte utkast til handlingsprogram for 2019. Handlingsprogrammet 
fokuserer særlig på gjennomføring av tiltak i tilknytning til miljøhovedstadsåret 2019. 
Mens man tidligere har benyttet faggruppene og koordineringsgruppen som 
diskusjonsarenaer for innspill til handlingsprogrammet, har det denne gang blitt 
gjennomført tre workshops med bred deltagelse for innspill til arbeidet i 2019.  
 
Koordineringsgruppen hadde ingen kommentarer til innholdet i handlingsplanen. Det 
ble imidlertid påpekt at det er en utfordring for medlemskommuner og 
fylkeskommuner å kople seg på aktivitetene. Det vil derfor bli gjennomført en 
workshop i forbindelse med neste møte i koordineringsgruppen det blir en 
gjennomgang av handlingsprogrammet med fokus på hvordan medlemmene 
involveres i aktivitetene.  
 
SAK 4 VIDEREUTVIKLING AV SAMARBEIDET I OSLOREGIONEN 
 
Bakgrunnen for saken var sak i styret den 4. september der sekretariatet fikk i 
oppdrag å legge til rette for videre arbeid med organisering av samarbeidet i 
Osloregionen.  
 
Det var ulike syn på saken. Enkelte av medlemmene reiste spørsmål ved realismen i 
å få foretatt en gjennomgang som beskrevet før etter at de nye fylkeskommunene er 
etablert. Andre ga i hovedsak uttrykk for støtte til saken slik den forelå. Det ble bedt 
om at prosessen i Østlandssamarbeidet ble bedre beskrevet i saken.  
 
SAK 5 «GREATER OSLO» SOM FELLES INTERNASJONAL 

AVSENDERIDENTITET OG DIGITAL PORTAL FOR 
MARKEDSFØRING OG VERTSKAPSFUNKSJONER I 
OSLOREGIONEN  

 
Koordineringsgruppen hadde ingen merknader til saken.  
 
 
 



 
 
 
 

 

SAK 6 BEST-KONFERANSEN OG ORDFØRERMØTE 
 
Det var ingen merknader til saken.  
 
SAK 7 FORELØPIG PROGRAM FOR MILJØHOVEDSTADSÅRET 2019 
 
Sekretariatet presenterte foreløpig program.  
 
Det er fortsatt ønskelig med flere prosjekter fra ulike deler av regionen. Det er 
mulighet for fylkeskommuner og delregioner å avtale møter med sekretariatet for å 
diskutere prosjektideer.  
 
Det ble bedt om at sekretariatet sender ut påminnelse om å få inn gode 
prosjekter/case.  
 
SAK 8 RAPPORT – KARTLEGGING AV KLIMA OG ENERGIPLANER 
 
Sekretariatet presenterte foreløpig utkast til rapport.  
 
Det var ingen merknader til saken.  
 
SAK 9 MØTEPLAN FOR 2019 
 
Det ble bedt om at det sendes ut kalenderinnkalling til møtene. Sekretariatet følger 
opp dette.  
 
SAK 10 MIPIM 2019 
 
Sekretariatet ga en kort orientering om mulighetene for deltagelse på byutviklings- og 
eiendomsmessa MIPIM i mars. Follo og Oslo stiller begge med stor delegasjon. Det 
vil bli sendt en egen informasjonsmail til medlemskommunene og –fylkeskommunene 
om mulighetene for å være med på messen.  
 
SAK 11 ANDRE SAKER TIL STYRET 
 
Sekretariatet orienterte kort om forslaget til budsjett for 2019.  
 
SAK 12 EVENTUELT 
 
Det var ingen saker.  


