
 

 

Utkast til referat fra møte i interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 1. april 2022  

Sted: Deichmanske bibliotek i Bjørvika 

Til stede:  

Ordfører Lene Conradi, Asker og Bærum (møteleder) 

Byrådssekretær Julie Ness 

Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd 

Ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen 

Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen 

 

Forfall: 

Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 

 

Dessuten møtte:  

Bjarne Haslund, Oslo kommune, Erik Unaas, Indre Østfold regionråd 

 

Fra sekretraiatet møtte:  

Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Mari Strømsvåg,  

 

Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 1. april 2022 
 

Sak 8/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 

   

Vedtak: 

  Innkalling og dagsorden godkjennes 

 

Sak 9/22 Godkjenning av referat fra møtet den 4. februar 2022 

 

Vedtak: 

Referatet godkjennes 

 

Sak 10/22 Arbeidet i interessepolitisk utvalg – mandat og rolle, erfaringer så langt 

  I diskusjonen ble det pekt på at arbeidet i utvalget i hovedsak har fungert bra.  

 

Ideelt burde Osloregionen fått bedre gjennomslag, særlig i forbindelse med NTP.  

 

Det er positivt om Osloregionens interessepolitiske arbeid også kan støtte opp om 

saker som er viktige særlig i enkelte delregioner.  

 



Interessepolitisk utvalg burde ideelt hatt en litt bredere mandat, slik at alle saker 

med politisk innhold behandles i utvalget. Det ble i denne sammenheng pekt på 

arbeidet med ordførererklæringen.  

 

Mht ordførererklæringen, ga utvalget støtte til at det legges inn en ny setning i 

innledningen som preiserer at kommunene vil ha ulike forutsetninger når det 

gjelder implempenteringen av punktene.  

 

Foruftig om de fleste møtene er på Teams, men gjerne ha ett litt lengre fysisk 

møte en gang i året.  

 

Vedtak: 

Sekretariatet utabeider forslag til styresak med justering av mandatet for 

interessepolitisk utvalg 

 

Sak 11/22 Prioriterte saker til oppfølging i 2022 

Sekretraiatet orienterte om interessepolitiske saker i handlingsprogrammet.   

 

Følgende ble nevnt i dikusjonen i utvalget:  

 

Areal og transport: Behov for å følge opp jernbaneutbygging på Østlandet, samt 

Oslo – Stockholm. Godstransport og logistikkterminaler er også viktige tema for 

oppfølging. Lage en plan for videre abeid med oppfølging av NTP? Invitere 

samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til styremøte. Flerkjernet 

utvikling/byutvikling: følges opp. Sekretariatet konkretisere hva dette kan være. 

   

Klima og miljø: Følge opp arbeidet i Klimautvalget 2050. Også behov for endringer 

i Plan- og bygningsloven, bl.a. klimakrav i arealplaner. Videreføre arbeidet med å 

få ned utslipp fra tungstransport, bl.a. for å få på plass infrastruktur for 

nullutslipps energistasjoner. Oslofjorden er et viktig regionalt tema. Venter på 

handlingsplan for sikrkulærøkonomi fra regjeringen.  

 

Konkurransekraft og attraktivitet: Jobbe videre med talentattraksjon og 

byråkratiske hindre. Spre kunnskap om Osloregionens næringsstruktur.  

 

Fellesskap og samarbeid: Følge opp aktuelle stortingsbenker, komiteer m.m. i 

relevante politiske saker Samarbeidet på Østlandet: Behov for at noen snakker 

sammen om organiseringen av det regionale samarbeidet.  

 

Vedtak: 

Sekretariatet følger opp basert på diskusjonen i møtet 

 

 



Sak 12/22 Utkast til innspill til EU-kommisjonens høring om TEN-T reguleringene og 

EUs mobilitetspakke 

 

Vedtak: 

Interessepolitisk utvalg slutter seg til forslaget til uttalelse 

 

 

 

Sak 13/22 Osloregionens deltakelse på Arendalsuka 2022 

 

Vedtak: 

  Sekretraiatet gjennomfører arrangement med fokus på miljøutfordringer i 

Oslofjorden 

 

 

Sak 14/22 Eventuelt 

 

  Ingen saker 

 

 


