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Til stede: 
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o Bjarne Haslund, Byrådslederens kontor, Oslo kommune (møteleder) 
o Anne Huse, Kongsvingerregionen 
o Lasse Narjord Thue, Buskerud fylkeskommune 
o Jan Fredrik Lockert, Oslo kommune 
o Frode Frisvoll, Østfold fylkeskommune  
o Svein Frydenlund, Hamarregionen 
o Sigurd Skage, Hedmark fylkeskommune 
o Inger Kammerud, Ringeriksregionen 
o Eirik Mathiesen, Akershus fylkeskommune 
o Ingar Leiksett, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
o Øyvind Såtvedt, Osloregionens sekretariat 
o Eva Næss Karlsen, Osloregionens sekretariat  
o Marianne Welle, Osloregionens sekretariat 
o Andrea Nylund, Osloregionens sekretariat 
 
 

Forfall: 
 
 
 

o Janne Svegaarden, Akershus fylkeskommune 
o Aarstein Rebne, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 
o Kari Marie Swensen, Follorådet 
o Bjarne Johannesen, Oslo kommune 
o Tore-Jan Killi, Gjøvikregionen 
o Håvard Fossbakken, Kongsbergregionen 
o Sigmund Hagen, Hadelandsregionen 
o Øystein Hjørnevik. Midtre Vestfold 
o Bente Rudrud, Øvre Romerike Utvikling 
o Espen Sørås, Haldenregionen  
o Morten Svagård, Mosseregionen 
o Tom-Arne Torfoss, Indre Østfold 
o Hilde Grønhovd, Regionrådet for Midt-Buskerud 
o Erik Milde, Nedre Glomma regionråd 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING 
 
Det var ingen merknader til innkallingen   
 
SAK 2 GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 21.5.2019 
 
Det var ingen merknader til referatet 
 
SAK 3 KONSEKVENSER AV NY KOMMUNELOV FOR OSLOREGIONEN 
 
Øyvind Såtvedt orienterte om ny kommunelov og vurderinger rundt konsekvenser av 
dette for Osloregionen. Sekretariatet har innhentet råd fra jurister ved Byrådets 
kontor ved Byrådsleders avdeling, samt Kommuneadvokaten i Oslo.  
Sekretariats vurdering er at endringer som følge av ny kommunelov forankres i 
Samarbeidsrådet våren 2020, og deretter i Osloregionens medlemskommuner – og 
fylkeskommuner.  
 
Det legges frem sak i tråd med dette på styremøtet 17. september.  
 
Koordineringsgruppen sluttet seg til sekretariatets vurdering. 
 
SAK 4 ENDRING I SAMMENSETNING AV STYRET FOR OSLOREGIONEN 
 
Øyvind Såtvedt gjennomgikk utkast til styresak. Pga. nye opplysninger, vil 
sekretariatet endre forslag til vedtak mht. Haldenregionen/Nedre Glomma regionråd, 
slik at det tas forbehold om vedtak om sammenslutning.  
 
Det ble orientert om at Fellesnemda for Asker og Bærum kommune har gjort 
likelydende vedtak om å etablere felles regionråd. Dette bør fremkomme av saken.  
 
Det ble også opplyst at Fellesnemda i Indre Østfold kommune har vedtatt å søke om 
medlemskap i Follorådet, og har oppfordret de to resterende kommunene i Indre 
Østfold regionråd om å gjøre det samme.  
 
Det ble også opplyst at Våler kommune i Hedmark ikke lenger er med i 
Kongsvingerregionen.  
 
I diskusjonen i koordineringsgruppen ble det for øvrig lagt vekt på behovet for å 
informere regionrådene og fylkeskommunene om konsekvensene av endringene i 
styresammensetning og at det skal oppnevnes representanter til styret i 
Osloregionen, etter at styret har behandlet saken den 17. september.  
 
Koordineringsgruppen sluttet seg for øvrig til innholdet i saken.  
 



 
 
 
 

 

SAK 5 STATUS I FORHOLD TIL BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 
2019 

 
Øyvind Såtvedt presenterte utkast til styresak.  
 
Formulering rundt aktiviteter innen sirkulærøkonomi endres ved at «prosjekt» 
erstattes med «nettverk».  
 
Koordineringsgruppen sluttet seg for øvrig til innholdet i saken.  
 
SAK 6 ADMINISTRATIV STUDIETUR 20.10 – 25.10 
 
Eva Næss Karlsen orienterte. Faggruppen for Areal, transport og klima (ATK) 
arrangerer studietur til Zurich, Lyon og Torino med tema regional organisering. De tre 
byene og byregionene har vært med i SPIMA-prosjektet, sammen med Oslo 
kommune og Akershus fylkeskommune.  
 
Også medlemmer i koordineringsgruppen og faggruppen for Profilering, verdiskaping 
og kompetanse (PVK) er også invitert til å delta. Det er 21 påmeldte til studieturen.  
 
SAK 7 INNOVASJONSCAMP I SAMARBEID MED UNGT 

ENTREPRENØRSKAP 
 
Eva Næss Karlsen orienterte om samarbeid med Ungt entreprenørskap om 
innovasjonscamp ved 20 videregående skoler i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark. 
Temaet er bærekraftig by- og tettstedsutvikling. Prosjektet inngår som en del av 
Osloregionens aktiviteter i Miljøhovedstadsåret 2019.  
 
Sekretariatet trenger jurymedlemmer til å vurdere elevbidragene ved de enkelte 
skolene. Jurymedlemmene kan være fra kommuner/fylkeskommuner (administrativt 
og politisk), lokalt næringsliv eller andre organisasjoner. 
 

 Når: Se vedlagte tabell (i presentasjon fra møtet) for dato for de ulike 
skolene. Per nå har vi ikke tider for Hedmark, eller skole nr. 5 i Østfold. 

 Tidsbruk: Jurymedlemmer må sette av ca. ½ dag til juryarbeidet. 
 Juryens oppgave: Hver gruppe skal presentere forslag til løsning for juryen 

i løpet av 4 minutter. Forslag til løsning vurderes etter fastsatte kriterier, se 
vedlegg. 

 Det kåres en vinner per skole som skal delta i finalen i Oslo rådhus torsdag 
14. november. 

 
Sekretariatet ber om at det mobiliseres lokalt/regionalt til deltakelse i jury.  
Navn på kandidater til jury, til hvilken skole sendes så raskt som mulig til Eva Næss 
Karlsen 



 
 
 
 

 

SAK 8 NASJONAL TRANSPORTPLAN 
 

A. Eva Næss Karlsen orienterte om fagkonferanse om utredninger i forbindelse 
med Nasjonal transportplan den 30. oktober på Næringslivets Hus i Oslo. 
Konferansen arrangeres i samarbeid med Østlandssamarbeidet og NHOs 
regionkontorer på Østlandet. (se også vedlagte presentasjon) 
 
Koordineringsgruppen hadde ingen kommentarer til saken.  

 
B. Det er lagt ut på høring en rapport fra ekspertutvalg om teknologi og 

fremtidens infrastruktur. Eva Næss Karlsen presenterte forslag til prosess for 
behandling av høringsuttalelse til rapporten fra Osloregionen.  
 
Basert på drøftingen i møtet, samt drøfting i møte i Faggruppen for Areal, 
transport og klima samme dag, foreslår sekretariatet følgende prosess:  
 

 Utkast til høringssvar fra Osloregionen tar utgangspunkt i allerede 
vedtatte strategier. (Styret står selvsagt fritt til å avgjøre om et 
høringssvar skal sendes og hva et endelig høringssvar skal inneholde.)  

 Innspill til hovedmomenter til høringen sendes Eva Næss Karlsen på e-
post, innen 10. september, kl. 16. Osloregionen har følgende grunnlag 
for et utkast til høringssvar: 

o Innspill på hovedutfordringer sendt Samferdselsdepartementet 
mai 2019, som ble vedtatt i Samarbeidsrådet 11. april. 

o Vedtatt ATP-strategi. Her er også lenke til film om strategien. 
 Sekretariatet utarbeider styresak med saksfremlegg med mulige 

hovedmomenter til høringssvar. 
 Styremøte 17.9:  

o Ekspertutvalgets leder presenterer rapporten 
o Styret behandler sak om Osloregionen skal avgi høringssvar.  
o Styret tar stilling til prosess for endelig ferdigstillelse av 

høringssvar innen fristen 1. oktober. 
 

 
SAK 9 PROSESS FOR ARBEID MED HANDLINGSPLAN 2020 
 
Øyvind Såtvedt presenterte sekretariatets forslag til prosess, med workshop med 
koordineringsgruppen og faggruppene fredag 8. november, deretter ordinær 
behandling møtet i koordineringsgruppen den 19. november og styret den 3. 
desember.  
 
Koordineringsgruppen var opptatt av at det av flere grunner ville være vanskelig for 
styremedlemmene å ha full oversikt over rammebetingelsene for aktivitetene i 2020 
allerede i desember i år. Det er videre aktuelt å fornye Osloregionens strategiske 



 
 
 
 

 

innsatsområder (som har fire års perspektiv) på møtet i Samarbeidsrådet våren 
2020. Det er videre besluttet å foreta en gjennomgang av organiseringen av det 
regionale samarbeidet på Østlandet i løpet av 2020, noe som også aktualiserer 
behov for fleksibilitet.  
 
Sekretariatets konklusjon basert på diskusjonen i møtet, er at det utarbeides en 
handlingsplan og et budsjett som behandles på vanlig måte i desember, etter 
forutgående administrativ behandling i workshop 9. november og møte i 
koordineringsgruppen den 19. november. Det legges imidlertid opp til å ikke være alt 
for konkret og spesifikk i beskrivelsene av tiltak i 2020 i første omgang. Det legges i 
tillegg opp til en justering av handlingsplan og mer omfattende budsjettjustering enn 
vanlig etter avholdt møtet i Samarbeidsrådet våren 2020.  
 
SAK 10 ENDRINGER I SEKRETARIATET 
 
Øyvind Såtvedt orienterte om at rådgiver Ingrid Garmann Johnsen er i 
svangerskapspermisjon og slutter i Osloregionen den 1.10.2019. En del av 
arbeidsoppgavene overtas av nyansatt spesialrådgiver Andrea Nylund, som begynte 
i sekretariatet den 1. september.  Sekretariatet er også i prosess med å ansette 
ytterligere en medarbeider som særlig skal arbeide med kommunikasjon og 
interessepolitikk. Sekretariatet vil etter dette bestå av 5 medarbeidere.  
 
Som en konsekvens av dette, er det ikke plass for sekretariatet i nåværende lokaler, 
og det planlegges flytting til nye lokaler i Tøyen Startup Village på Tøyen. Oslobasert 
medarbeider ved Osloregionens Europakontor flytter sammen med sekretariatet. 
Østlandssamarbeidets sekretariat vil også bli invitert til å flytte med til Tøyen.  
 
SAK 11 EVENTUELT 
 
Øyvind Såtvedt orienterte om Oslo Urban Arena 12. og 13. september, der 
Osloregionen arrangerer to breakousesjoner, samt Oslo Innovation Week 23. – 27. 
september, der Osloregionen bidrar i forhold til internasjonal profilering og 
Hamarregionen bl.a. har eget arrangement.  
 
For øvrig ingen saker.  


