
 
UTKAST TIL REFERAT FRA I KOORDINERINGSGRUPPEN FOR 
OSLOREGIONEN 16. NOVEMBER 2021 
 
Tilstede:  
Navn Virksomhet 
Bjarne Haslund (leder) Oslo kommune 
Helge Hasvold Bollæren Søndre Viken 
Kari Marie Swensen Folloregionen 

Inger Kammerud Ringerike kommune 
Gunnar Fredrik Aasgaard Nedre Romerike 

Trine Knobel Gardermoregionen 

Arve Magne Vannebo Vestfoldkommuner 
Øyvind Sørlie Hadelandsregionen 
Terje Pettersen Mosseregionen 

Jan Fredrik Lockert Oslo kommune 

Toril Lislien Drammensregionen 

Erik Unaas Indre Østfold Regionråd 

 
Forfall: 
Navn Virksomhet 

Svein Frydenlund Hamar kommune/Hamarregionen 

Tore-Jan Killi Gjøvikregionen 

Eirik Andre Hopland Kongsbergregionen 

Anne Huse Kongsvingerregionen 

Bjarne Johannessen Oslo kommune 
Magnus Skjelmo Kristiansen Asker og Bærum 

 
Fra sekretariatet møtte: Øyvind Såtvedt (referent), Eva Næss Karlsen, Merete Agerbak-Jensen, Mari 
Strømsvåg og Margrethe Gjessing 
 
Møteleder: Bjarne Haslund, Oslo kommune 
 
DAGSORDEN: 
 

1.  Godkjenning av innkalling  
Innkallingen ble godkjent 

2. Godkjenning av referat fra møtet i koordineringsgruppen den 7. september 2021  
Referatet ble godkjent 
 

3. Runde rundt bordet – hva er nytt i delregionene?  
Søndre Viken:  
Jobber med å få etablert etablerertjeneste i samarbeid med bl.a. Viken. Fokus på 
kollektivtrafikk, effektene av korona. Bærekraftig business: Jobber med leverandørutvikling. 
Jobber også med kompetansetilflyttere og har deltatt på workshop med Osloregionen om 
dette. Har truffet på en problemstilling knyttet til en regnskap for IPR.  
 
Ringeriksregionen:  
Også jobbet med etablererveiledningstjenesten. Fire av fem kommuner har undertegnet på 
avtalen. Representantskapsmøte i går. Mye diskusjon rundt oppløsning av Viken og 



kollektivtrafikk. Vil ikke undertegne samarbeidsavtale med Viken, men vil jobbe med internt 
samarbeid knyttet til viktige saker i regionen og fylkeskommunene. Fokus på økosysement, 
Luna senter for næringsutvikling og vekst. Samarbeid enkeltbedrifter.  Kistefoss jobber for å 
på plass et togstopp ved Kistefoss. Er godt i gang med dette, jfr. bærekraftig reiseliv. Åpner i 
2022. Jobber også med E16.  
 
Folloregionen:  
Det jobbes med en ny drift av etablererveiledningstjenesten, lagt ut på anbud. Mye fokus på 
oppløsning av Viken og kollektivtrafikken. Follobanen åpner 12.1222. Har lagt 
partnerskapsavtalen med Viken på is foreløpig.  
 
Mosseregionen:  
Hadde repskap i slutten av september. Jobber med handlingsprogram og strategier for rådet. 
Partnerskapsavtale stilt i bero. Har også inngått avtale om etablerertjenesten med MRNU. 
Jobber med å fremme Våler som lokasjon for batterifabrikk. Mye samferdsel: Miljøløftet er 
felles samarbeidsorgan.  
 
Drammensregionen 
Skal formalisere det regionale samarbeidet som IPR, kommer opp i alle kommunene rett før 
jul. Det inkluderer Drammen, Lier, Øvre Eiker, Holmestrand. Skal også behandle 
samarbeidsavtale om etablererveiledning.  
 
Gardermoregionen 
Har hatt et samarbeid over tid der Ullensaker ivaretar etablererveiledning på vegne av 
regionen. Denne fornyes. Har hatt dialog med Ruter angående kollektivtilbudet, men føler at 
dette er truet på grunn av den økonomiske situasjonen der. Campus Romerike: Er i 
konkurranse med Lørenskog og Lillestrøm. Enighet rundt avtale om bærekraftig transport 
med Viken. Greenlab Nes. Vil gjerne komme tilbake til det. Hans Thue er nå leder i 
regionrådet - oppdatere innkallingen.  
 
Hadelandsregionen: 
Lederen i sekretariatet i regionrådet har sluttet. Jevnaker har forlatt rådet. Ulike diskusjoner 
om hva man bør gjøre og fremtidig fylkestilknytning. Jobber med hadelandsstrategien, bl.a. 
næring, som er viktig for regionen.  
 
Horten/Holmestrand 
Holmestrand er med i Drammensregionen. Jobber med etablererveiledning, jobber med 
lokalisering. Regionråd i Vestfold? Mulig kommer. Operativt samarbeid om næringsutvikling. 
Lokaliseringsalternativ av nytt fengsel. 
 
Nedre Romerike 
Det arbeids med rekruttering av ny regionrådskoordinator. Er også opptatt av lokalisering av 
fengsel, politihøgskole og OsloMet. Tror man ligger godt an med Lørenskog. Ønsker å holde 
trykk på arbeid med næringsutvikling og samferdsel. Er også opptatt av å lære av Gjerdrum 
raset. Beredskapsplan oppfriskes. Har hatt møte med den nye fylkesrådslederen i Viken. Skal 
ha felles møte med kommunedirektører i SNR og Gardermoregionen 
 
 



Oslo: 
Store utfordringer i enkelte ungdomsmiljøer etter koronaen. Jobber tett med politiet mht 
forebygging av kriminalitet. Mye fokus på arbeid og inkludering, bl.a. nytt jobbsenter på 
Mortensrud. Områdesatsingen til regjeringen skal for øvrig videreføres. Jobber også med 
tilleggsinnstilling til budsjettet, bl.a. styrking av skolebudsjetter. Bekymret for kuttene i 
kollektivtrafikken. Kollektivandelen har igjen falt den siste uken. Jobber også med håndtering 
av koronapandemien, bl.a. koronapass. Økende smitte igjen. Nytt Munch-museum som man 
håper vil få ca. 1 million besøkende pr år. Har møte med Viken i dag. Er bekymret for at Viken 
ser ut til å svekke samarbeidet med Oslo på både areal- og transport og næringsutvikling.  
 
Ledigheten har gått ned, men er fortsatt for høy. Jobber med arbeid for alle. Jobber med ny 
reiselivsstrategi - bærekraftig reiseliv. Jobber også med en forsknings- og innovasjonsstrategi. 
Misfornøyd med en del kutt på næringssiden i statsbudsjettet, bl.a. Forskningsrådet og 
Innovasjon Norge. Jobber også med samarbeid innen økosystemet, innovasjonsdistrikter og 
campusstrategi i samarbeid med høgskoler og universiteter. Jobber også med 
etablererveiledning, særlig rettet mot enkelte bydeler og unge. 
 

4. Den nye regjeringsplattformen 
Sekretariatet ga en presentasjon av hovedpunkter på områder som er relevante for 
Osloregionen 
 
I diskusjonen kom bl.a. følgende kommentarer:  

 Mye klimarelatert, Regjeringen trenger den hjelp den kan få. 
 Flerkjernet utvikling – bekymret for fravær av mindre- og mellomstore byer i 

regjeringsplattform. Utfordring at ikke er nevnt. Hvor er det drahjelp? Inkl 
kollektivkutt, vil bety mer biltrafikk. Bekymring for klimagassutslipp.  

 Forundret at byer mangler, fjerne «stor» i «storbyer» i bykapittel. Samme 
utfordringer for mindre byer. Spennende om avfallshåndtering – lokal- og 
regionalhåndtering? Gevinster av større anlegg.  

  Interessant med punkt om areal for større etableringer. Interessant for vår region. 
Ref batterifabrikk.  

 Tema om Gardermoen / Moss-Rygge/3. rullebane. Utvalg skal nedsettes, 
samferdselsdepartementet. Blir viktig å følge. 

 
Saker til styremøtet 3. desember 2021: 
 

5. Handlingsplan og budsjett for Osloregionen IPR 2022 
Sekretariatet presenterte foreløpig skisse til handlingsplan for 2022.  
 
I diskusjonen kom bl.a. følgende kommentarer:  

 Bra å være tydelig, men ikke bli for overordnet i handlingsprogrammet, finne riktig 
balanse 

 Utvikle strategi for fossilfri transport i Osloregionen? 
 Mulighet for å utnytte interreg-midler? Ny programperiode.  
 Bra HP2022 – de riktige punktene.  



 Ambisiøst når redusere kapasiteten. Hva bør kuttes ut?  
 Spennende med dialog med medlemmer. Roller for medlemmene 
 Har vi en liste over interessepolitisk saker? Systematisk på NTP, også andre saker når 

kommet stortingsmeldinger. 

 
6. Møteplan for styret og representantskapet i 2022  

Det foreslås følgende datoer: 
 
Styremøter:    4. februar    Koordineringsgr.:  18. januar 
    8. april     22. mars 
    17. juni     31. mai 
    23. september    6. september 
    2. desember    15. november 
 
Representantskapet:  3. juni (BEST-konferansen avholdes samme dag) 
 
Oslo ønsker gjerne at et av møtene blir et lengre fysisk møte første del av neste år.  
Det var for øvrig ingen kommentarer til saken.  
 

7. Høringsuttalelse, Endringer i plan- og bygningsloven og planretningslinjer 
 
Det var ingen kommentarer til saken 
 

8. Høringsprosess om oppløsning av Viken (og Innlandet?) fylkeskommune 
Det var ingen kommentarer til saken.  
 

9. Kommunikasjonsstrategi 
 
I diskusjonen kom bl.a. følgende kommentarer:  

 Viktig at strategien er tydelig på at det er medlemmer og det interessepolitiske 
arbeidet som er det viktigste i forhold til målgrupper 

 Målgruppeorientering, viktig også å få medieinteresse slik at folk vet at noen 
arbeider på nivå over kommunen 

Sekretariatet tar med seg innspillene til det videre arbeidet med strategien før behandling i 
styremøtet 3.12.  

10. Rapport fra interessepolitisk utvalg 
Det var ingen kommentarer til saken 

 
11. Evaluering av arbeidet med innspill til NTP 

Det var ingen kommentarer til saken 
 

12. Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet 
Det var ingen kommentarer til saken 
 
 



13. Arbeid med revisjon av ordførererklæring for klima og miljø 
Det var ingen kommentarer til saken 
 

14. Korte orienteringer fra sekretariatet  
Sekretariatet orienterte om : 

 Race to Zero-kampanjen 
 Klimaskole  
 Halvdags seminar om talentattraksjon 

 
15. Eventuelt  

Det var ingen saker 
 


