
 

UTKAST TIL REFERAT FRA I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR 

OSLOREGIONEN 1. JUNI 2021 

 

Til stede:  

 

Bjarne Haslund (leder) - Oslo kommune, Trondar Lien – Drammensregionen, Magnus 

Skjelmo Kristiansen – Asker/Bærum, Eirik Andre Hopland – Kongsbergregionen, Svein 

Frydenlund – Hamarregionen, Anne Huse – Kongsvingerregionen, Trine Knobel – 

Gardermoregionen (fra 13.30), Ingar F. Leiksett – Nedre Romerike, Kari Marie Swensen – 

Folloregionen,  Kine Marie Bangsund – Mossregionen, Anna Gyüre-Szamosi – Søndre Viken 

 

Forfall: Inger Kammerud – Ringeriksregionen, Sigmund Hagen – Hadelandsregionen, Tore-

Jan Killi – Gjøvikregionen, Bjarne Johannessen – Oslo kommune, Jan Fredrik Lockert – Oslo 

kommune.  

 

Fra sekretariatet møtte: Øyvind Såtvedt (referent), Eva Næss Karlsen, Merete Agerbak-

Jensen og Margrethe Gjessing 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen ble godkjent 

 

2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 23. mars 2021  

Referatet ble godkjent 

 

3. Runde rundt bordet – hva er nytt i delregionene?  

 

Kongsbergregionen 

Jobber med å få plass ny organisering, IPR. Splitter opp tjenesteutvikling og det 

politiske. Jobber en del med industri – tømmer og kompositt, samarbeider med IN og 

fylkeskommuner.  

 

Drammensregionen 

Mye indremedisin. Svært preget av koronasituasjonen, men situasjonen ser ut til å 

lette. Godt samarbeid mellom kommune 

 

Asker og Bærum 

Koronasituasjonen preger situasjonen. Har ikke skjedd så mye annet i IPR’et pga 

korona. Venter på formelt svar om partnerskapsavtale med Viken.  

 

Søndre Viken 

Svært rammet av korona. Jobber mye støtteordninger, kompensasjonsordninger. 

Forsinket med etablering av IPR. Håper det skjer 23. juni. Jobber med batterifabrikk. 

Tre steder i regionen er med. Shortlist kommer i juni.  

 

 

 



Mosseregionen 

Konstituering av IPR skjer til høsten. Korona også viktig. Jobber en del 

kompensasjons- og støtteordning. Positiv til Race to Zero 

 

Folloregionen 

Starter opp strategiprosess for IPR. Skal engasjere prosessleder for denne prosessen. 

Skal ha en fysisk workshop i august. Dette skal bl.a. gi grunnlag for 

partnerskapsavtalen med Viken. Skal ny logo, men veldig lik den gamle. Paneldebatt 

om LHBT+ der alle ordførerne deltar 1. juni. Skal ha en egen gjennomgang av 

arbeidet på dette området i kommunene i regionen. Korona er fortsatt tilstede. Nye 

rådmenn på vei i to av kommunene.  

 

Nedre Romerike 

Mye prosess rundt avtale med Viken og beredskap. Har vært på Stortinget i 

forbindelse med behandlingen av kommuneøkonomiproposisjonen. Har hatt møter 

med alle partier på Stortinget om NTP. Skal ha årsmøte i regionrådet 15. juni, skal da 

også endelig formalisere IPR.  Har hatt Lillestrømkonferansen i to deler.  

 

Kongsvingerregionen 

Lite korona. Mener at det skyldes dårlig infrastruktur. Men E-16 og NTP er veldig 

viktig i regionen. Det skal nå avgjøres trasé for E-16.  Sør-Odal kandidat for 

batterifabrikk. Har sett hvilken betydning grensehandelen har, og virkningen av stengt 

grense. Representerer mange arbeidsplasser. Jobber med science-park. Skal bygges 

nytt og være klart i 2022. IPR er oppe og går fra 17. juni.  

 

Hamarregionen 

Har vært helt stengt ned etter pinse, men har åpnet litt opp igjen. Fortsatt ikke 

skjenking, og det er mye usikkerhet i bransjen. Sykehussaken er veldig aktuell. Ligger 

an til sykehus på Moelv. Mye debatt om dette. NTP er veldig viktig. Skal bygge 

science park på 20 – 30 000 kvadratmeter. Sparebankstiftelsen i Hedmark er en veldig 

viktig bidragsyter. Ny kommunedirektør i Løten. Skal forsøke å få til et større 

samarbeid rundt Hamarregionen reiseliv. Er også på lista over mulig 

batterifabrikklokasjon. Har hatt mye samtaler med Romerike om næringssamarbeid, 

sammen med OsloMet. Hedmark IKT jobber med felles strategiutvikling i forhold til 

digitalisering i kommunene.  

 

Oslo 

Korona: Har vært veldig sentralt lenge. Glad for at det nå åpner opp igjen. Full fart i 

næringslivet. Forventer rask vekst i etterspørselen igjen. Fortsatt mange 

begrensninger, men mye mer åpent enn før. Kommer antagelig nye regler i neste uke 

som skal gjelde fra 10. juni. Er opptatt av kollektivtransporten. Har tatt initiativ 

sammen med de andre fylkeskommunene om å be staten bidra til tilstrekkelig 

likvididet til å opprettholde tilbud til passasjerene. Opplever kostnadsøkninger på en 

del prosjekter, bl.a. ny drikkevannsløsning. Presset byggemarked øker kostnadene. 

Både materialer og arbeidskraft er etterspurt og preget av prispress. Opptatt av NTP – 

bl.a. Oslotunnelen 



 

4. Felles samling for Osloregionens administrative grupper 1. - 2. september 2021 

Orientering i møtet ved sekretariatet. 

 

Det var ingen kommentarer til saken.  

 

5. BEST-konferansen 2021, 29. september 

Eva Næss Karlsen fra sekretariatet presenterte skisse til temaer og program.  

 

Forslaget fikk positiv respons i møtet.  

 

6. Møte i representantskapet den 10. juni 

Medlemmene av KG oppfordres til å sørge for at alle kommuner som har mulighet blir 

representert. 

 

Det var ingen merknader til saken.  

 

7. Mobilisering til deltagelse i kampanjen Race to Zero 

Osloregionen vil sammen med organisasjonen C40 mobilisere kommuner i 

Osloregionen til å slutte seg til kampanjen Race to Zero. Les mer om kampanjen her: 

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign   

 

Eva Næss Karlsen ga en kort orientering i møtet. Det var ingen merknader.   

 

Saker til styremøtet 9. april: 

8. Osloregionens medlemsundersøkelse 2021 

Medlemsundersøkelsen ble sendt ut den 12. mai. Resultatene vil presenteres i 

styremøtet. Koordineringsgruppens medlemmer oppfordres til å følge opp sine 

ordførere og kommunedirektører til å svare på undersøkelsen.  

 

9. Kurs for kommunale ledere i Osloregionen i samarbeid med Olympiatoppens 

prestasjonsklynge og Smart Innovation Norway 

Øyvind Såtvedt ga en kort orientering om saken.  

 

Det ble spurt om økonomisk risiko for Osloregionen. Prosjektet skal i utgangspunktet 

kun generere inntekter for Osloregionen. Risikoen for kostnader vurderes som liten.  

 

10. Klimastatus for Osloregionen 

Merete Agerbak-Jensen orienterte kort om saken som legges fram på styremøtet. Det 

var ingen merknader til saken.  

 

11. Representasjon i koordinerende gruppe for miljøtiltak i Oslofjorden - 

Oslofjordrådet 

Klima og miljødepartementet har invitert Osloregionen til å delta i Oslofjordrådet. Det 

er ønskelig med politisk representasjon fra regionen. Eva Næss Karlsen og Øyvind 

Såtvedt orienterte.  

 

https://unfccc.int/climate-action/race-to-zero-campaign


KG var opptatt av hvor mange, hvem man representerer og hvordan saksforberedelse 

organiseres. Disse spørsmålene avklares i saken til styret.  

 

12. Færder kommune – oppsigelse av samarbeidsavtale for Osloregionen fra 

1.1.2022. 

Det var ingen kommentarer til saken.  

 

 

13. Eventuelt  

Sekretariatet orienterte om sak til styret 18. juni om Startprogram om innovative offentlige 

anskaffelser i samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet. Det var ingen merknader 

til saken.  


