
Utkast til referat fra møte interessepolitisk utvalg i Osloregionen, 4. februar 2022 kl.14.00 – 15.30 

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  
Ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen 
 
Forfall: 
Ordfører John-Erik Vika, Gardermoregionen 
 
Dessuten møtte:  
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 4. februar 2022 
 

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
  Vedtak: 
  Innkalling og dagsorden godkjennes 
 
Sak 2/22 Godkjenning av referat fra møtet den 24. november 2021 
 
 Vedtak: 
 Referatet godkjennes 
 
Sak 3/22 Interessepolitiske saker i 2022 – Gjennomgang av vedtatt handlingsprogram 
 Sekretariatet orienterte om hvilke saker som foreløpig peker seg ut basert på 

handlingsprogrammet. Presentasjonen vedlegges referatet. 
 
  Utvalget sluttet seg til sakene som ble nevnt. 
 
  Vedtak: 
 Sekretariatet følger opp innspillene i møtet i forbindelse med planlegging av møter og 

aktiviteter innen det interessepolitiske arbeidet.  
 
 
 



Sak 4/22 Høring om nye retningslinjer for TEN-T programmet 
 EU-kommisjonen gjennomfører høring om endring av retningslinjene for det europeiske 

transport- og infrastrukturprogrammet TEN-T. Norge er med i programmet gjennom EØS-
avtalen. Samferdselsdepartementet oppfordrer norske aktører til å gi innspill til 
departementets uttalelse. Det er også adgang for Osloregionen og andre til å gi direkte 
innspill til EU-kommisjonen.   

  
 Sekretariatet vil samordne innholdet uttalelsen med arbeid med dette i Østlandssamarbeidet 

og i Oslo kommune.  
 
 Vedtak: 
 Interessepolitisk utvalg ber styret om mandat til å ferdigstille en endelig uttalelse etter 

styremøtet.  
 
Sak 5/22 Behov for næringsrettede støttetiltak i forbindelse med pandemien? 
 Det var enighet om at det bør utarbeides en uttalelse fra Osloregionen som tar opp 

utfordringene som næringslivet står i både når det gjelder effekter av pandemien og 
strømkrisen.  

 
 Vedtak: 
 Sekretariatet sender et grovutkast på uttalelse til styret tidlig neste uke med forslag til 

formuleringer knyttet til ordninger knyttet til skatter og avgifter til næringslivet samt 
strømstøtte til næringslivet. Det bes om at interessepolitisk utvalg får mandat til å ferdigstille 
brevet, som sendes til Nærings- og Finansdepartementet.  

 
Sak 6/22 Møteplan for 2022 

Det ble besluttet å opprettholde 1. april som dato for neste møte, med halvdagssamling og 
middag. Om mulig, blir møtet på Munch-museet eller på Deichmanske bibliotek i Bjørvika.  
 
Det oppsatte møtet 2. desember skyves til 5. desember.  
 
Vedtak: 
Følgende møtedatoer ble besluttet: 

 Fredag 1. april. Halv dags seminar fra kl. 12.00 til kl. 16.00 i Oslo, og med påfølgende 
middag 

 Fredag 17. juni. Teams møte kl. 14.00 – 15.30  
 Fredag 16. september. Fysisk møte i Oslo kl. 13.00 – 15.00 
 Mandag 5. desember. Teams møte kl. 14.00 – 16.00 

 
Sak 8/22 Brev med innspill til statsbudsjettet 2023 om Oslofjorden 
  
 Vedtak: 
 Interessepolitiske utvalg slutter seg til innholdet i brevet, med de endringene som fremkom 

under møtet. Brevet legges fram som sak på styremøtet 11. februar.  
 
 
 
 



Sak 9/22 Møte med Barth Eide og statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, 10. mars 
om oppfølging av Race to Zero-kampanjen 

 Det var i utgangspunktet lagt opp til at Osloregionen skulle være representert administrativt 
på møtet. I møtet kom det imidlertid fram at det muligens er sent ut egen innkalling til 
ordførerne som var med i RTZ om å delta i møtet. Om dette er det samme møtet, er det 
naturlig at også Osloregionen er representert politisk. Sekretariatet undersøker dette og 
informerer interessepolitisk utvalg.  

 
Vedtak: 
Saken tas til orientering 
 

Sak 7/22 Eventuelt 
A. Sekretariatet orienterte om status i saken om byråkratiske hindre for 

internasjonale spesialister og andre arbeidstaker. Det er fortsatt et tema som 
det er mye engasjement rundt, ikke minst blant internasjonale som er i 
Norge. Sekretariatet har hatt kontakt med IKT Norge og planlegger to 
aktiviteter i samarbeid med dem; seminar på stortinget, Et møte med en del 
av de internasjonale, + politikere + media. Til begge disse møtene vil 
interessepolitisk bli involvert.  

B. Ordfører Gry Fuglestveit orienterte om brev sendt fra Kongsbergregionen til 
regjeringen om fastlegekrisen og spurte om dette er noe Osloregionen også 
kan støtte opp. Utvalget var enig i at dette var en god sak. Sekretariatet 
utarbeider forslag til uttalelse fra Osloregionen basert på 
Kongsbergregionens brev som legges fram som sak på styremøtet 11. 
februar.  

C. Ordfører Lene Conradi tok opp en bekymring i forhold til fremdriften når det 
gjelder viktige regionale prosesser dersom Viken blir besluttet oppløst. Kan 
dette ha betydning for Osloregionens rolle fremover? Saken tas eventuelt 
opp igjen når utfallet av prosessene er klart.  


