
Utkast til referat fra møte interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 24. november 2021 kl.14.00 – 
16.00 

Møtet foregikk på Teams 

Til stede:  
Ordfører Lene Conradi, Asker og Bærum (møteleder) 
Byrådssekretær Julie Ness, Oslo kommune 
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen 
Ordfører Saxe Frøshaug, Indre Østfold Regionråd 
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen  
 
Forfall: 
Ordfører Gry Fuglestveit  
Ordfører John-Erik Vika 
 
Dessuten møtte:  
Erik Unaas, Indre Østfold regionråd 
Martin Hafsahl, Asker kommune 
Bjarne Haslund, Oslo kommune 
 
Fra sekretariatet: 
Øyvind Såtvedt (referent) 
Eva Næss Karlsen  
Merete Agerbak-Jensen 
Mari Strømsvåg 
 
 
Sakskart, møte i interessepolitisk utvalg 24. november 2021 
 

Sak 45/21 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
   

Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjennes 
 
Sak 46/21 Godkjenning av referat fra møtet den 28. oktober 2021 
 
 Vedtak: 
 Referatet godkjennes 
 
Sak 47/21   Handlingsprogram med budsjett for 2022 for Osloregionen IPR 
  Utvalget ga støtte til forslaget.  
 
 Vedtak: 
 Sekretariatet innearbeider endringer basert på signaler i møtet 
 
 
 
 



Sak 48/21 Utkast høringsuttalelse, endringer i plan- og bygningsloven og planretningslinjer for klima- 
og energiplanlegging og klimatilpasning. 

  Utvalget støttet forslaget. 
 
Vedtak: 

 Interessepolitisk utvalg slutter seg til forslag til høringsuttalelse 
 
 
Sak 49/21 Høringsprosess om oppløsning av Viken fylkeskommune 

Det ble en diskusjonsrunde i utvalget. Det ble konkludert med at Osloregionen ikke avgir noen 
uttalelse. På forespørsel fra medlemmene utarbeides det et faktanotat som særlig baseres på 
rapporten fra NIBR/OsloMet. Rapporten sendes også ut til alle medlemmene.  
 
Vedtak:  
1. Osloregionen avgir ikke høringsuttalelse 
2. Sekretariatet utarbeider et faktanotat på forespørsel fra medlemmene. NIBR/OsloMet-

rapporten sendes alle medlemmene.  
 
 
Sak 50/21 Evaluering av arbeidet med Osloregionens arbeid med NTP 2022-2033 

Utvalget ga støtte til innholdet i notatet. Det anbefales ikke å bruke mye tid på å prøve å 
påvirke prosessen for behandling av NTP. Det anbefales å bruke de neste årene for å 
forberede arbeid med neste rullering. Kan være ønskelig med enda tydeligere prioritering fra 
Osloregionen neste gang, selv om dette er vanskelig.  
 
Vedtak: 
Interessepolitisk utvalg slutter seg til vurderinger og anbefalte forbedringspunkter i notatet 

 
Sak 51/21 Eventuelt 
 

Øyvind orienterte kort om et brev fra Virke om kompensasjonsordninger for næringslivet i 
forbindelse med korona. Sekretariatet foreslår å legge brevet fram for styret den 3. 
desember. Utvalget sluttet seg til dette.  

Sekretariatet kommer tilbake til forslag til møteplan for 2022 etter at styret har behandlet 
plan for styremøter. Det legges opp til at det blir møter i utvalget i forkant av styremøtene 
også neste år.  


