
 
MØTE I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR OSLOREGIONEN  
 
Tidspunkt: 23. mars 2021 kl. 12.00 – 15.00 
 
Til stede:  
 
Bjarne Haslund (leder) – Oslo, Ingar Leiksett – Nedre Romerike, Svein Frydenlund – 
Hamarregionen, Håvard Fossbakken – Kongsbergregionen, Inger Kammerud – 
Ringeriksregionen, Martin Hafsahl – Asker/Bærum, Anna Gyüre-Szamosi – Søndre Viken, 
Kari Marie Swensen – Folloregionen, Sigmund Hagen – Hadelandsregionen, Trondar Lien – 
Drammensregionen, Kine Marie Bangsund – Mosseregionen, Trine Knobel – 
Gardermoregionen, Magnus Skjelmo Kristiansen – Asker/Bærum, Gunnar Selvik -   
Osloregionens Europakontor 
 
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Merete Agerbak-Jensen, Margrethe 
Gjessing, Mari Strømsvåg,  
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkjenning av innkalling 
 
Innkallingen ble godkjent 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 19. januar 2021  
 
Referatet ble godkjent 
 

3. Runde rundt bordet – hva er nytt i delregionene?  
 
Gardermoregionen: 
Stor forskjell på coronasituasjonen i kommunene. Men mange innleggelser på Ahus. 
Styremøte i delregionen på fredag, med mange viktige saker, bl.a. transportplanen, 
næringsplan, felles plan for brann og redning. Det er også mye oppmerksomhet rundt 
lokalisering av campus for OsloMet, der flere kommuner på både Øvre og Nedre 
Romerike er aktuelle.  
 
Mosseregionen: 
Jobber med omdanning til IPR. Jobbet med i hele 2020. Ligger til behandling i 
kommunene nå. Vestby kommune er invitert til å være med i regionrådet. Skal utlyse 
en egen stilling som koordinator. Jobber med næringsplan. Våler kommune fortsatt 
med i konkurransen om batterifabrikk. 
 
Hamarregionen: 
Er fortsatt lite smitte og åpent i Hamarregionen, men frykter at det kan endre seg raskt. 
Alle regionene rundt Hamarregionen har mer smitte.  Delvis jubel for NTP; Rv3/25 er 
inne. Jernbanen kommer nesten fram til stasjonen i Hamar. Mangler 500 meter. Stor 
sykehusdiskusjon, hvor skal sykehusene og funksjonene lokaliseres. Høgskolen i 



Innlandet søker om universitetsstatus for tredje gang. Hamar også med i konkurransen 
om batterifabrikk. Jobber mye med destinasjonsproblematikken.  
 
Ringeriksregionen:  
Følger reglene i Viken og har stengt ned, men er ikke mye smitte i regionen. Fikk 
Modum og Krødsherad inn i regionsamarbeid. Inger er nå ansatt som 
regionkoordantor i full stilling. Regionrådet jobber med å finne sin rolle og gjøre sine 
prioriteringer. Kultur, kunst og turisme er blant temaene. NTP er viktig. Det legges 
opp til at Ringeriksbanen bygges i første seksårsperiode. Overrasket over at det er Nye 
veier som får oppdraget. Oppstart er utsatt fra 2019 til 202. Bekymret over at en viktig 
del på E-16 er ikke med i NTP forslaget.  
 
Samarbeidsrådet for Nedre Romerike:  
Mye krisemøter. Lørenskog stengte skolene fra femte klasse og oppover. NTP: 
Glommakrysning er med, men baneløsning til Ahus er ikke med. Rigging av IPR og 
forholdet til Viken tar mye tid. Mange møter med Viken om de regionale planene. 
Viken full av selvtillit, men mangler en kopling til Oslo. En del av 
regionrådssekretærene i Viken skal møtes for å utveksle erfaringer.  
 
Drammensregionen 
Drammen sterkt preget av koronaistuasjonen. Svært mange smittede. Sosiale og 
kulturelle forskjeller spiller mye inn. Mesteparten av smitten skjer i hjemmet. Ellers 
ikke så mye som skjer i Drammensregionen. NTP er viktig. I Drammensregionen er 
man litt avventende til formalisering av samarbeidet opp imot Viken. Ønsker et noe 
mer uformelt samarbeid i regionen. 
 
Kongsbergregionen:  
Korona: Ikke samme situasjonen som Drammensregionen, men høy beredskap.  
Kommer en ny sekretær for regionrådet på plass etter påske som også vil følge opp 
Osloregionen. Tar med erfaringene fra Buskerud når det gjelder samspillet med 
fylkeskommunen. Blir ikke batterifabrikk, men jobber med å ta en posisjon i deler av 
verdikjeden knyttet til grønn energi.  
 
Follorådet: 
Savner fysiske møter. Slitsomt å jobbe med regionale spørsmål når man ikke kan 
samles fysisk til møte. IPR har vært behandlet i alle kommuner. Blir Folloregionen 
IPR fra 1. mars. Har hatt faggrupper i mange år. Ser på denne strukturen og vil rigge 
den for å tilpasses samarbeidet med Viken. Blir nye rådmann i Enebakk og Ås, også 
nylig ny i Nordre Follo. Kan føre til revitalisering. Jobbet mye med korona etter at den 
første forekomsten av den britiske varianten ble oppdaget i Nordre Follo.. NTP: 
Hyggelig med E-18 og Østre linje i NTP. Ås og Nordre Follo har imidlertid 
kommunestyrer som er negative til sider ved disse prosjektene. Ingen av kommunene 
er engasjert i batterifabrikk.  
 
 
 



Asker/Bærum: 
Veldig opptatt av korona. NTP: E-134 Asker-Lier, E-18. Hadde mange runder med 
Viken om partnerskapsavtalen. Ble plutselig stille og stans i dialogen. Asker og 
Bærum var skeptisk til noe som de facto innebar å etablere et eget forvaltningsnivå.  
 
Hadelandsregionen 
Nytt møte i regionrådet på fredag. Sak om næringsstrategi. Har også invitert Aksel 
Hagen fra Høgskolen i Innlandet for å dra opp noen perspektiver rundt vekst/ikke-
vekst.  
 
Nedre Glomma 
Mye korona. Jobber mye med kompensasjonsordning, og fordelingen av midler til 
ulike bransjer. Hele regionen er med og konkurrerer om batterifabrikk. Både 
Sarpsborg, Fredrikstad og Våler.  
 
Oslo:  
Korona er veldig dominerende. Håper at smitteveksten nå flater ut. Strengere tiltak 
enn noen gang før. Kr. 10 000 i bot dersom man har mer enn to på besøk. Næringslivet 
ligger nede med brukket rygg og trenger kompensasjon. Har signalisert overfor KS at 
man bør ha et fokus på sårbare grupper også når pandemien er over, og at staten må ta 
et ansvar for dette. NTP: Håper at Stortinget øker ambisjonsnivået for jernbanetilbudet 
i Osloregionen, grensekryssende jernbane til Stockholm og Hamburg og Oslo-navet.  

 
4. Faggruppemøter – studietur i september 

Sekretariatet orienterte om studieturer for de tre faggruppene 1. – 2. september. Det 
legges opp til en felles del for alle faggruppene og felles middag, samt ulike 
temaer/besøk for de ulike faggruppene. I den felles delen vil det bl.a. bli lagt opp til 
presentasjon av foreløpige resultater fra prosjektet Osloregionen 2030. 
Koordineringsgruppens medlemmer inviteres til å delta, og kan velge hvilke av 
faggruppenes opplegg de vil følge. Det legges foreløpig opp til å legge studieturene til 
øst-siden av Oslofjorden.  

 
Saker til styremøtet 9. april: 

5. Årsrapport med regnskap for 2020 
 
Koordineringsgruppen hadde ingen kommentarer til saken.  
 

6. Nasjonal transportplan – uttalelse fra Osloregionen og videre prosess 
 
Sekretariatet presenterte forslag til prosess for arbeidet med innspill til NTP. Forslag 
til uttalelse sendes styret etter møte i faggruppe for areal og transport og klima og 
miljø, som er fredag 26. mars. Koordineringsgruppen inviteres også til å delta på 
møtet.  
 
 

7. Osloregionen 2030 
 
Sekretariatet presenterte prosjektnotat i møtet.  



 
Det var støtte til behovet for et utredningsarbeid som et underlag for prosessen med å 
vurdere Osloregionens videre rolle og prioriteringer, ikke minst med tanke på 
handlingsplan og budsjett for 2022. Det var også støtte til innholdet i det som 
beskrives som «forprosjekt» i notatet. Medlemmer av koordineringsgruppen mente 
likevel det ikke ville være hensiktsmessig å sette i gang et veldig omfattende prosjekt 
nå og stilte spørsmål ved om det i prosjektbeskrivelsen muligens gis inntrykk av at 
dette er et større prosjekt enn det er. Sekretariatet fikk råd om å vurdere hvordan dette 
kommuniseres, eventuelt vurdere å bruke andre begreper i beskrivelsen. Det er 
dessuten viktig med en vurdering når det som nå kalles «forprosjektet» foreligger, om 
eventuelt «hovedprosjekt» og innretting av dette, og at dette legges fram som en 
politisk sak. 
 

8. Organisering av samarbeidet i Osloregionen  
 
Koordineringsgruppen uttrykte støtte til innholdet i saken.  
  

9. Agenda for representantskapsmøtet 10. juni 
 
Sekretariatet redegjorde for forslag til agenda for møte i representantskapet. I tillegg 
til sakene som er nevnt, skal også godkjenning av årsrapport og revidert regnskap inn 
på sakslista.  
 
Valgkomiteen igangsetter sitt arbeid etter styremøtet 9. april. Sekretariatet bistår. Også 
bra om sekretariatene i regionrådene bidrar med å avklare kandidater til styret fra sin 
delregion. Forhåpentligvis vil valg til styre med mer bli enklere enn på møtet 28. 
oktober, da man ikke hadde en valgkomite.  

 
10. Medlemskontingent 2022 

 
Koordineringsgruppen støttet hovedinnholdet i saken.  
 
Oslo kommunes medlem av koordineringsgruppen ga uttrykk for at det ikke vil være 
naturlig at Oslo for 2022 betaler dobbelt kontingentsats pr. innbygger (som kommune 
og fylke) ettersom Osloregionen ikke lenger har fylkeskommuner som medlemmer.   

 
11. BEST-konferansen 2021 

 
Sekretariatet ga en orientering. Møtet blir utsatt fra 10. juni, som var opprinnelig dato, 
til høsten. Sekretariatet jobber med å finne dato tidlig høst. Sekretariatet oppfordret 
koordineringsgruppen til å komme med innspill til programmet og forslag til 
innledere.  
 

12. C40 – Race to Zero 
 
Sekretariatet ga en orientering i møtet. Det avholdes webinar om Race to Zero den 24. 
mars.  
 

13. Eventuelt  
 
Det var ingen saker 


