
 
 
 

Dato: 8.6.20 

 
     
Osloregionens administrative koordineringsgruppe  
Referat fra møte 25.8. 2020 
 
Møtet ble avholdt digitalt, via Teams 
 
 
Til stede: 
.  
 
 

o Bjarne Haslund, Byrådslederens kontor, Oslo kommune (møteleder) 
o Anne Huse, Kongsvingerregionen  
o Kari Marie Swensen, Follorådet 
o Anne-Britt Fagerli, Gardermoregionen 
o Bjarne Johannessen, Oslo kommune 
o Jan Fredrik Lockert, Oslo kommune 
o Svein Frydenlund, Hamarregionen 
o Ingar Leiksett, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
o Helge Hasvold Bolæren, Nedre Glomma regionråd 
o Trondar Lien, Drammensregionen 
o Betty Hvalsengen, Indre Østfold regionråd 
o Liss Kristin Steinbakk, Oslo kommune 
o Øyvind Såtvedt, Osloregionens sekretariat 
o Eva Næss Karlsen, Osloregionens sekretariat  
o Mari Strømsvåg, Osloregionens sekretariat 
o Merete Agerbak-Jensen, Osloregionens sekretariat 
o Margrethe Gjessing, Osloregionens sekretariat 
 
 

Forfall: 
 
 
 

o Lasse Narjord Thue, Viken fylkeskommune 
o Inger Kammerud, Ringeriksregionen 
o Sigurd Skage, Innlandet fylkeskommune 
o Martin Hafsahl, Asker – Bærum 
o Sigmund Hagen, Hadelandsregionen  
o Tore-Jan Killi, Gjøvikregionen 
o Håvard Fossbakken, Kongsbergregionen 
o Anette Finnerud, Kongsbergregionen 
o Øystein Hjørnevik. Midtre Vestfold 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

SAK 1 Godkjenning av innkalling 
 
Det var ingen merknader til innkallingen   
 
 
SAK 2 Godkjenning av referat fra møte 23. mars 2020 

 
Det var ingen merknader til referatet 
 
SAK 3 Runde rundt bordet – hva er nytt i regionråd og fylkeskommuner 

 
Kongsvingerregionen: 
Har hatt første regionmøte etter ferien. Har diskutert viktige saker: Grensehandel og 
det å beholde handel på norsk side. Særlig matbutikker og Vinmonopolet har merket 
sterk omsetningsvekst, noe som synliggjør handelslekkasjen under normale 
omstendigheter. Busstransport over fylkesgrensene er også et aktuelt. Viktig med 
tanke på pendlere til bl.a. Gardermoen og Oslo. Mye fokus på E-16; ser ut som det er 
i ferd med å skje noe konkret. Også godsterminal og andre samferdselsprosjekter.  
 
Hamarregionen: 
Åpning av rv3, E-6. Bra! Bra sommer for reiselivet. Mye bedre enn forventet. Gjelder 
også museene. Mye arbeid med koronatiltak. Munch har også vært i fokus, jfr. 
Munchmuseet, fødested på Løten. Prosess om ny stasjon i Hamar. Sykehussaken 
blir viktig ut over høsten.  
 
Søndre Viken: 
Reiselivet har gått veldig bra. Handelen går bedre. Kulturarrangementer sliter. 
Bypakke blir viktig tema fremover. Litt forsinket med det formelle rundt etableringen 
av Søndre Viken IKR, men navnet er landet.  
 
Drammensregionen:  
Drammen kommune fortsatt under etablering. Ganske store budsjettutfordringer. 
Jobber med regionetablering i Drammensregionen. Utfordringer med busstransport 
over grensa mellom Viken/Vestfold-Telemark. Spesielt kritisk i Drammen 
(Svelvik)/Holmestrand (Sande). 
 
Nedre Romerike: 
Har hatt møte i regionrådet i dag. Temaer var bl.a. avtale mellom Viken og SNR. 
Avtale med Ruter. Hva blir den nye normalen med korona. 
 
Gardermoregionen: 
Opptatt av nytt campus på Romerike for OsloMet. Viktig sak nå. Også mye fokus på 
den reduserte aktiviteten på Gardermoen om næringslivet rundt, bl.a. hotellene. Høy 
arbeidsledighet. Mange familier er hardt rammet pga permitteringer. 



 
 
 
 

 

Oslo:  
Korona tar mye tid. Viktig å forhindre nye utbrudd, øke testing, smittesporing. 
Utfordringer å unngå å belaste andre helsetjenester. Omdanningen av fylkesrådet i 
Viken, E-18, påvirker Oslo i betydelig grad. Viken er en viktig samarbeidspartner for 
Oslo. En del som skjer på næringsområdet: Lansert Oslo Science City i forrige uke, 
stort prosjekt rundt Universitetet, Gaustadbekkområdet, Majorstua med flere 
partnere. 
 
SAK 4 Status for behandling av samarbeidsavtale for Osloregionen 

interkommunalt politisk råd i kommunestyrer og fylkesting. 
 
Det ble en runde rundt bordet når det gjelder status i kommunene for behandling eller 
prosess rundt samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd:  
 
Gardermoregionen: 
Tar det opp med rådmennene. 
 
Nedre Romerike 
Har tatt det opp med rådmennene. 
 
Indre Østfold 
Indre Østfold Kommune tar opp saken på neste møte. Purrer på de andre. 
 
Søndre Viken 
Har snakket mye om det regner med at det går bra. 
 
Kongsvingerregionen 
Følger opp. En av kommunene har dette så langt til i behandling 
 
Hamarregionen 
Følger opp. 
 
Oslo 
Behandles 21. oktober i bystyret. 
 
SAK 5 Representasjon i faggruppe for næringslivssamarbeid i 

Osloregionen 
 
Øyvind Såtvedt presenterte dagens sammensetting av faggruppen. Listen over 
medlemmer er vedlagt referatet.  
 
Konklusjon:  
Delregionene, Oslo og fylkeskommunene vurderer egen representasjon i faggruppen 
i lys av nytt mandat.  



 
 
 
 

 

Saker til styremøtet 11. september: 
 
 
SAK 6 Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen 

 
Bjarne Haslund orienterte:  
 
Den administrative gruppen har møttes og foretatt noen avklaringer, særlig om 
tidsplanen. Saken vil være på dagsorden både i styremøtet 11. september og 
representantskapet 28. oktober. Vi vente med å foreta seg noe som forpurrer 
prosessen med omdanning til IKR. Spørreundersøkelse skal sendes ut etter 
etablering av IKR. Begynt å jobbe med noen spørsmål, vil bl.a. handle om hvordan 
samarbeidet kan bli mest mulig slagkraftig på vegne av medlemmene. Skal ha nytt 
administrativt møte på fredag. Håper på å få til et møte i den politiske gruppen i neste 
uke, med utsendelse til styrets senest 4. september. 
 
SAK 7 Statusrapport handlingsplan og budsjett – forslag til revidert 

budsjett for 2020 
 
Øyvind Såtvedt presenterte statusrapporten og forslag til revidert budsjett. 
Presentasjonen er vedlagt referatet.  
 
Det var ingen merknader til saken.  
 
 
SAK 8 Revidert mandat for faggruppe for næringssamarbeid i 

Osloregionen 
 
Øyvind Såtvedt presentert styresaken, som også har vært behandlet i faggruppen for 
næringssamarbeidet den 18. august.  
 
Koordineringsgruppen ønsket en tydeliggjøring av betydningen av de strategiske 
føringene, årlige budsjetter og handlingsplan i forhold til mandatet for gruppen.  
 
Sekretariatet sørger for at dette innarbeides i saken.  
 
 
SAK 9 Høringsuttalelse til KVU terminalstruktur i Oslofjordområdet 

 
Eva Næss Karlsen presenterte foreløpig skisse til uttalelse til KVU terminalstruktur i 
Oslofjordområdet.  
 
Presentasjonen er vedlagt.  
 



 
 
 
 

 

 
SAK 10 Saksliste og gjennomføringsplan for møte i 

Samarbeidsrådet/Representantskapet i Osloregionen 
interkommunalt politisk råd 28. oktober 

 
Øyvind Såtvedt presenterte utkast.  
 
På møtet i Samarbeidsrådet ble det foreslåtte å flytte den formelle oppløsningen av 
Osloregionen til siste sak på agendaen.  
 
Det var for øvrig ingen merknader.  
 
 
SAK 11 Kommende arrangementer 

 
Øyvind Såtvedt presenterte kommende arrangementer.  
 
Det var ingen merknader. 
 
 
SAK 12 Orienteringer fra sekretariatet 

 
Mari Strømsvåg er ansatt som vikar for Marianne Welle som er 
svangerskapspermisjon. Mari vil særlig jobbe med utvikling og oppfølging av 
internasjonale profileringsprosjekter.  
 
SAK 13 Eventuelt 

 
Ingen saker 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sekretariatet oppfordrer medlemmene i koordineringsgruppen om å følge 
Osloregionen på sosial medier: 
 

 Facebook: https://www.facebook.com/Osloregionen/  
 Twitter: @osloregionen  

 
Sekretariatet ønsker gjerne også tips om saker/hendelser hos medlemmene som kan 
deles på sosiale medier. Dette kan sendes til 
margrethe.gjessing@byr.oslo.kommune.no  


