
 
MØTE I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR OSLOREGIONEN  
 
Tidspunkt: 19. januar 2021 kl. 12.00 – 15.00 
 
Til stede:  
 
Bjarne Haslund (leder) – Oslo, Betty Hvalsengen – Indre Østfold, Ingar Leiksett – Nedre 
Romerike, Svein Frydenlund – Hamarregionen, Håvard Fossbakken – Kongsbergregionen, 
Anne Huse – Kongsvingerregionen, Inger Kammerud – Ringeriksregionen, Martin Hafsahl – 
Asker/Bærum, Anna Gyüre-Szamosi – Søndre Viken, Jan Fredrik Lockert – Oslo, Tom Alex 
Hagen – Oslo, Bjarne Hugo Johannesen – Oslo, Astris Bjerke – Osloregionens Europakontor 
 
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Merete Agerbak-Jensen, Margrethe 
Gjessing, Mari Strømsvåg, Andrea Nylund 
 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkjenning av innkalling 
Godkjent 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 27. oktober 2020  
(jfr. utkast til referat).  
Godkjent.  
 

3. Runde rundt bordet – hva er nytt i delregionene?  
Er det aktuelle politiske saker som Osloregionen bør være oppmerksom på, eventuelt 
engasjere seg i interessepolitisk? 
 
Indre Østfold 
Jobber mye med planverk, kommuneplan. Korona: God oversikt, ikke krise som i 
sommer, men krevende. Regionen er litt usikker på arbeidsformen når det gjelder 
samspill med Viken fylkeskommune. Skal ha møter om dette med Viken neste uke.  
 
Kongsvingerregionen 
Koronasituasjonen har vært stort sett ganske smertefri sammenlignet med andre 
regioner. Jobber med Science Park sammen med Høgskolen i Innlandet. Finansiering 
snart på plass. Bærekraft og digitalisering er de viktigste temaene for parken i 
Kongsvinger. Også veldig opptatt av KVU Kongsvingerbanen.  
 
Nedre Romerike 
Rødt nivå mht. korona. Jobber med å dra i gang de regionale nettverkene internt i 
regionen. Viken ser ut til å ønske et nytt «forvaltningsnivå» - det ønsker ikke regionen. 
NTP blir viktig, tar møter med Stortingsgruppene.  
 
Ringeriksregionen 
Modum og Krødsherad er kommet inn i Ringeriksregionen. Har hatt et første politisk 
møte for å bli kjent. Jobber med å ansatte en koordinator for regionen. Jobber mye 
med NTP politisk, særlig Ringeriksbanen hvor man vente på en 



igangsettelsesbeslutning. Ass rådmann har sagt opp jobben i Ringerike. Litt utfordring 
internt i kommunen.  
 
Kongsbergregionen 
Mye tid på organisering av regionrådet. Er sluttfase med avtaler, både når det gjelder 
rådet og tjenestesamarbeid. Sigdal er blitt med i rådet. Føler ikke at samarbeidet med 
Viken er så krevende. Kan gjerne dele av erfaringer siden dette ligner på modellen i 
Buskerud. E-134 og jernbane er viktige.  
 
Asker og Bærum 
Er i samme dialog med Viken. Føler det litt på samme måte som Indre Østfold og 
Nedre Romerike. Møter med Viken om dette. Høring Viken fylkeskommunes forslag 
til Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 og Samferdselsstrategi 2022-2033. 
Vi håper det skal diskuteres i Osloregionen også (både i faggruppen og politisk). 
 
Hamarregionen 
Sykehussaken er et stort diskusjonstema. Mye aktivitet og usikkerhet. NTP: Rv5, 
Sørlieterminalen og dobbeltspor til Hamar. Science Park også i Hamar, i samarbeid 
med Høgskolen. Ønsker å lande prosessen med Innlandsuniversitet. Batterifabrikk er 
også en sak i Hamarregionen. Svarfrist 28. januar. Debatt om skolestruktur i regionen. 
Destinasjonstematikken er også viktig på reiselivssiden, må rigge regionalt samarbeid 
for å få støtte fra fylkeskommunen. Høy temperatur på flere temaer.  
 
Osloregionens Europakontor 
Asker nytt medlem fra januar i år. 
 
Oslo kommune 
Korona-pandemien er veldig viktig på den politiske agendaen, særlig når det gjelder 
importsmitte. Fornøyd med at det nå er obligatorisk å teste på grensen. Krevende 
smittesituasjon, særlig for næringslivet. Møte med Arbeidstilsynet i morgen når det 
gjelder oppfølging av arbeidsgivere for å hindre smitte. Oslo sammen med andre 
storbyene har tatt til orde for strengere vilkår for innreise til landet, som i Danmark. 
Godt samarbeid med KS. Kan også være aktuelt å bruke Osloregionen 
interessepolitisk på dette området, selv om det ikke er noen konkrete punkter på det 
nå. Viktig at store deler av Osloregionen prioroteres i masssevaksineringen for å 
hindre spredning i hele Norge. Finansiering klar for Fornebubanen.  
Har vært aktive overfore regjeringen når det gjelder kompensasjonsordning, særlig i 
forhold til serveringsbransjen. Positivt med endringene som ble vedtatt på Stortinget i 
går. Jobber med reiselivsstrategi for Oslo. Skal være klar til sommeren. Fokus på 
bærekraftig reiseliv. Campusstrategien: I gang med å etablere tre 
innovasjonsdistrikter. Store byutviklingsområder, bl.a. Majorstua, gamle NRK-tomta 
og i Gaustadbekkdalen. Hovinbyen er også et innovasjonsdistrikt for 
sirkulærøkonomi. Tredje er sentrum, med mange entreprenørskapsmiljøer der. Gjerne 
erfaringsutveksling om forskningsparker i regionen. Oslo Science City er kommet 
lengst. Jobber mye med oppfølging av regionreformen, med forvaltning av 



virkemidlene innenfor næringsområdet med SIVA, Forskningsrådet og Innovasjon 
Norge. Også dialog med Viken.  

Saker til styremøtet 5. februar: 

4. Budsjett og handlingsplan for Osloregionen 2021 
Øyvind presenterte forslag til handlingsprogram med budsjett.  
 
Ingen merknader.  
 

5. Dato og opplegg for møte i representantskapet for Osloregionen interkommunalt 
politisk råd 
 
Det foreslås at ordinært møte i representantskapet avholdes fysisk i Oslo rådhus den 
10. juni, kl. 09.00 – 10.00. Sekretariatet kommer tilbake dagsorden for møtet 
 
Tas til orientering.  
 

6. BEST-konferansen 2021 
 
Det foreslås at konferansen skal fokusere bredt på utfordringene og mulighetene 
regionen fremover, med reetableringen av Osloregionen som en 
kommuneorganisasjon, korona og viktige nasjonale og internasjonale trender som 
bakteppe. Innenfor denne rammen legges det opp til å sette fokus på overgripende 
temaer på tvers av Osloregionens arbeidsområder, samt gå nærmere inn på 
utfordringer knyttet til konkurransekraft og attraktivitet (ref. profileringsprosjektet 
Restart), areal og transport (ref. f.eks. «15-munutters byen» og Nasjonal 
Transportplan) og Klima og miljø (ref. f.eks. Klimameldingen, tiltak for 
klimatilpasning i regionen).  
 
Det foreslås å ha BEST-konferansen 10. juni, samme dag som representantskapsmøtet 
med oppstart kl. 10.30. Det legges opp til å arrangere møtet fysisk i Ingeniørenes Hus i 
Oslo. Tid for avslutning, program og opplegg for øvrig bør vurderes av en 
programkomite. Osloregionens sekretariat vil sette ned en programkomite som i 
tillegg til representanter for sekretariatet, vil bestå av to fra hver av faggruppene; 
næringssamarbeidet, areal og transport og klima og miljø.  
 
Ingen kommentarer 
 

7. Status i profileringsarbeidet  
 
Mari orienterte om status i prosjektet Restart Osloregionen.  
 
Andre presenterte en foreløpig versjon av webportalen Oslopolitan som lanseres i 
løpet av de kommende dagene.  
 
Det var ingen kommentarer til dette. 
 

8. Høringssvar KVU Kongsvingerbanen 
Merete presentere forslag til uttalelse. Det var kommet inn to endringsforslag fra 
Kongsvinger kommune som innarbeides i forslaget.  
 
Det var ingen øvrige merknader til forslaget.  



 
 

 
9. Korte orienteringer fra sekretariatet 

• Endringer i sekretariatet – Andrea Nylund slutter i sekretariatet den 1. 
februar for å begynne i Oslo Business Region.  

• Oppstart av klima og miljøgruppa den 13. januar, med webinar. Gruppa har 
kommet godt i gang med flere dyktige ressurser fra kommunene.  

 
10. Eventuelt 

Det var ingen saker 


