Dato: 25.06.2020

Saksansvarlig.: Øyvind Såtvedt
e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.no

Utkast til Referat fra styremøte i Osloregionen, 23. juni 2020
TILSTEDE:
Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune (leder)
Fylkesråd for finans Halvard Ingebrigtsen, Viken fylkeskommune (nestleder)
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen, Innlandet fylkeskommune
Ordfører Monica Myrvold Berg, Drammensregionen
Ordfører Lene Conradi, Asker/Bærum
Ordfører Kirsten Orebråthen, Ringeriksregionen
Ordfører Hans Kristian Solberg, Follorådet
Ordfører Elin Gran Weggesrud, Vestfoldkommuner
Ordfører Anne Hagenborg, Gjøvikregionen
Ordfører Knut Hvithammer, Kongsvingerregionen
Ordfører Paul Johan Moltzau, Gardermoregionen
Ordfører Ståle Grøtte, Samarbeidsrådet for Nedre Romerike
Ordfører Saxe Frøshaug, Regionrådet for Indre Østfold
Ordfører Harald Tyrdal, Hadelandsregionen
Ordfører Gry F. Bløchinger, Kongsbergregion – vara for Kari Anne Sand
FORFALL:
Ordfører Kari Anne Sand, Kongsbergregionen
Ordfører Hanne Tollerud, Mosseregionen
Ordfører Jon-Ivar Nygård, Nedre Glomma regionråd
Ordfører Einar Busterud, Hamarregionen
Ordfører Tine Normann, Regionrådet for Midt-Buskerud
Ordfører Anne-Kari Holm, Haldenregionen
Dessuten møtte:
Bjarne Haslund (Oslo kommune), Bjarne Johannessen (Oslo kommune) Lasse Najord Thue (Viken
fylkeskommune), Ingar Fransson Leiksett (Samarbeidsrådet for Nedre Romerike), Inger Kammerud
(Ringerike kommune), Helge Havold Bollæren (Nedre Glomma regionråd), Kari Marie Swensen
(Follorådet), Svein Frydenlund (Hamarregionen)
Fra sekretariatet: Øyvind Såtvedt, Eva Næss Karlsen, Andrea Nylund, Margrethe Gjessing, Merete
Agerbak-Jensen.

Sakskart, styremøte 23. juni 2020
Sak 30/20

Godkjenning av innkalling
Innkalling ble utsendt pr. e-post 15. juni 2020
Vedtak:
Innkallingen godkjennes

Sak 31/20

Godkjenning av referat fra styremøte 29. april 2020
Utkast til referat fra styremøte 28. januar 2020 ble sendt ut 13. mai 2020.
Vedtak:
Referat fra styremøte 29. april 2020 godkjennes

Sak 32/20

Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen
Styrets medlemmer gir hver en kort rapport fra eget fylke eller region.
Asker/Bærum
Har opprettet et interkommunalt politisk råd. Fylkeskommunen er ikke del av rådet, som i en del
av de andre kommunale regionrådene
Ringeriksregionen
Krødsherad og Modum ønsker å være en del av regionrådet. Dette er nå undervurdering.
Oslo
Skjenkekranene er åpnet, åpningstid nå til til kl. 0300, men vil følge dette nøye. Er opptatt av å
følge opp FHIs råd. Krevende med brudd på avstandsregelen i kollektivtrafikken, særlig på
bussene. Bekymret for at noen kan ta med smitte fra utlandet etter ferien.
Indre Østfold
I 2014 ble det vedtatt at Østfoldbanen skal ha en planfrikopling til Follobanen i Ski. Dette drar nå
i langdrag. Redd for konsekvensene at kommuner i Follo har sendt planprogram i retur. Fra
Indre Østfolds side er det ønskelig med en statlig plan
Drammensregionen
Første møte i Drammensregionen i dag. Ingen av ordførerne som signerte samarbeidsavtale i
2013 er med nå, alle er nye. Vil samarbeide med næringslivet. Det regionale samarbeidet er
viktig. Korona: Har ikke hatt smitte på tre uker, men vet at det ikke er borte. Bekymret for vold
og problemer i ungdomsmiljøer. Viktig at de har noe å gjøre. Har gått i dialog med næringslivet
for å sikre større arealer på torvet til uteservering for å ivareta avstandsreglene samtidig som
næringslivet
Nedre Romerike
Betydelig bekymring når det gjelder ungdoms/gjengkriminalitet. En del av problemene øst i Oslo
skjer nå også på Romerike. Politiet er muligens ikke like godt rusta som i Oslo til å takle

utfordringene.
Viken
Fylkesting 18. og 19. med mange tunge saker. De ansatte er primært på hjemmekontor, skal
unngå bruke kollektivtrafikk, særlig i Oslo. Krevende økonomi. Heldags budsjettkonferanse
rundt dette i dag. Høringsfrist planstrategi over sommeren. Jobber med partnerskapsavtaler
med alle regionrådene.
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 33/20

Evaluering av profileringsarbeidet – utsatt fra styremøtet 29. april
Styret mente det ikke var hensiktsmessig å etablere en politisk ressursgruppe, som foreslått av
sekretariatet. Det legges opp til at styret skal ivareta den politiske forankringen av
profileringsarbeidet.
Vedtak:
1. Rapport om evaluering av det internasjonale profileringsarbeidet i regi av Osloregionen tas
til orientering.
2. Faggruppen for næringssamarbeid i Osloregionen får som del av sitt mandat å være
administrativ referansegruppe for det internasjonale profileringsarbeidet i Osloregionen.
3. Minst to ganger i året skal det gjennomføres åpne statusmøter der medlemmene i
Osloregionen får informasjon om det løpende profileringsarbeidet og planer fremover.
4. I løpet av høsten 2020 skal det igangsettes arbeid med en fireårig strategi for det
internasjonale profileringsarbeidet i regi av Osloregionen. I forbindelse med utarbeidelsen
av strategien skal det gjennomføres regionale innspillsmøter med representanter for
kommuner/fylkeskommuner. Det skal også arrangeres innspillsmøter med representanter
for næringsliv, kulturliv, akademia, større offentlige virksomheter og andre relevante
aktører.

Sak 34/20

Videreutvikling av samarbeidet i Osloregionen
Saken ble lagt frem ut forslag til vedtak fra sekretariatet.
Hallvard Ingebrigtsen fra Viken fylkeskommune mente det var viktig at gruppa som ble opprettet
på møtet sist kom i gang og at det som en del av arbeidet blir foretatt en spørreundersøkelse til
medlemmene om ønsker om fremtidig organisering og roller. Viken kan bidra sammen med
sekretariatet til dette. Ingebrigtsen mente videre at det bør lages en tidsplan for arbeidet og at
saken bør tas opp på møtet i representantskapet i oktober.
Styret sluttet seg til forslaget. Fra den del av styremedlemmene ble det understreket at
tidsplanen bør ta høyde for nødvendig behov for forankring lokalt, bl.a. i regionrådene.
Vedtak:
1. Den politiske gruppa som ble opprettet på forrige møte lager mandat samt tidsplan for
gjennomføring av prosessen
2. Som del av arbeidet skal de sendes ut en spørreundersøkelse til medlemmene.
Administrasjonen igangsetter arbeid med en slik spørreundersøkelse som forankres i den
politiske arbeidsgruppen før den sendes ut.

Sak 35/20

Strategiske føringer for Osloregionen 2021 – 2024

Vedtak/innstilling til representantskapet:
Følgende strategiske føringer legges til grunn for samarbeidsalliansen Osloregionens
virksomhet fra 2021:
STRATEGISKE FØRINGER FOR OSLOREGIONEN 2021 - 2024
VISJON
Osloregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.
Visjonen skal blant annet nås ved å jobbe for en flerkjernet utvikling i regionen, basert på lokale
fortrinn.
Osloregionen er Norges mest folkerike område, og ønsker å være en bidragsyter til å styrke
forutsetninger for vekst og utvikling i hele Norge.
Osloregionen interkommunalt politisk råd skal i perioden bidra til å nå følgende av FNs
bærekraftmål:
Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

ROLLER OG ARBEIDSFORMER
Osloregionen interkommunalt politisk råd skal gjennom sitt arbeid:
utvikle felles holdninger og strategier

ha dialog med og påvirke nasjonale myndigheter

styrke felles identitet

skape møteplasser og nettverk

drive erfaringsoverføring og kunnskapsutvikling

samarbeide og bygge nettverk med andre organisasjoner

samle kunnskap, statistikk og foreta analyser om regionen

INNSATSOMRÅDER OG PRIORITERTE AKTIVITETER 2021 - 2024
1. Areal, transport, mobilitet og logistikk
Følge opp Osloregionens areal- og transportstrategi, herunder utarbeide en målrettet

oppfølgingsplan. Blant de viktigste temaene er:
o Flerkjernet utvikling i Osloregionen med hensyn til arealpolitikk og transportsystem
o Forutsetninger for fremtidsrettede og bærekraftige byer og tettsteder
o Effektive og bærekraftige transportsystemer lokalt, regionalt og internasjonalt, for
både persontransport og gods og logistikk.
o Langsiktig forvaltning av vann og areal som ivaretar biologisk mangfold, grønnstruktur,
landbruksområder og friluftsområder
Gjennomføre
en vurdering av ATP-strategiens bruk og virkninger, utviklingen de siste

årene og nye utfordringer. Et eventuelt forslag til revisjon av strategien legges frem i
perioden.




Fremme Osloregionens interesser innen innsatsområdet overfor nasjonale myndigheter,
EU og andre organisasjoner.
Tilrettelegge for faglige og politiske nettverk som fremmer kunnskap og samforståelse i
regionen.

2. Klima og miljø
Følge opp Osloregionens ordførererklæring om miljø og klima, signert 7.2.2019 og

eventuelt å gjennomføre oppdatering av erklæringen i perioden.
Foreta jevnlige kartlegginger av klimastatus i Osloregionen

Skape arenaer for å dele kunnskap om tiltak for å redusere klimagassutslipp og bedre

klimatilpasning i kommunene/fylkeskommunene i Osloregionen
Fremme gjenbruk og sirkulærøkonomi gjennom en regional karlegging av

materialstrømmer i Osloregionen
Arbeide for å fremme grønn innovasjon gjennom offentlige anskaffelser

Ta vare på natur- og artsmangfold i regionen

3. Konkurransekraft og attraktivitet
Kartlegge og dele kunnskap om regionens komparative fortrinn innen næringsutvikling,

kompetanse, kultur og opplevelse, samfunn og politikk.
Utvikle en handlingsrettet fireårig strategi for å styrke Osloregionens internasjonale

posisjon og synlighet basert på Osloregionens internasjonale profileringsstrategi (2015),
med mål om å øke Osloregionens attraktivitet for talent, beholde og tiltrekke investeringer,
besøkende og attraktivitet i internasjonalt samarbeid.
Gjennomfører prosjekter i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, samt andre

offentlige og private aktører i profileringsarbeidet for å styrke Osloregionens internasjonale
posisjon.
Bidra til å etablere en plattform for et tettere regionalt samarbeid om internasjonal

profilering der både kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, akademia, kulturinstitusjoner
og andre relevante organisasjoner inngår.
Kartlegge og bevisstgjøre beslutningstagere om barrierer og utfordringer for å tiltrekke

talent, investeringer og besøkende til regionen.
Skape arenaer for å dele kunnskap og erfaringer om stedsmarkedsføring i regionalt,

nasjonalt og internasjonalt perspektiv
Samarbeide med og støtte opp om næringsklynger som motorer for en flerkjernet

næringsutvikling i Osloregionen
4. Felleskap og samarbeid
Etablere arenaer for politisk og faglig samarbeid og felles kunnskap om muligheter og

utfordringer for Osloregionen
Samle kunnskap og statistikk om sentrale utviklingstrekk i regionen innenfor bl.a.

befolkning, næringsliv, transport, areal, miljø og internasjonal attraktivitet.
Fremme regionens felles interesser overfor nasjonale myndigheter, EU og andre relevante

organisasjoner.
Sak 36/20

Samarbeidsavtale for Osloregionen interkommunalt politisk råd
Vedtak:
1. Styret i Osloregionen slutter seg til følgende endringer i utkastet til samarbeidsavtale
for Osloregionen interkommunalt politisk råd:
a. Der det står «råd» eller «rådet» erstattes dette med enten «Osloregionen
interkommunalt politisk råd» eller «Osloregionen».

b.

2.

Sak 37/20

§4, tillegg til slutt i tredje avsnitt: «Representantskapet skal minst en gang pr
fireårsperiode vedta strategiske føringer for arbeidet i Osloregionen
interkommunalt politisk råd».
c. § 8: Nåværende formulering; «Saksbehandlingen i representantskapets og
styrets møter skal være orientert mot å finne omforente løsninger, basert på
Osloregionens felles og langsiktige interesser.» erstattes med
«Saksbehandlingen i representantskapets og styrets møter skal være
orientert mot å finne omforente løsninger, basert på medlemmenes felles og
langsiktige interesser».
Styret slutter seg til det helhetlige forslaget til Samarbeidsavtale for Osloregionen
interkommunalt politisk råd slik det fremkommer av vedlegget til saken, og oppfordrer
kommunestyrene og fylkestingene i Osloregionens medlemskommuner og –
fylkeskommuner om å gjøre det samme.

Kontingent for 2021 – utsatt fra styremøtet 29. april
Vedtak/innstilling til representantskapet:
Kontingent for 2021 for medlemskap i samarbeidsalliansen Osloregionen settes til kr 2,70 pr
innbygger i kommunene og fylkeskommunene. Oslo kommune betaler dobbel
medlemskontingent.

Sak 38/20

Osloregionens innspill til NTP 2022-2033
Vikens foreslo at det som står i avsnittet om Statens vegvesen om at også prosjekter i andre
seksårsperiode bør prioriteres etter netto nytte pr. kostnad bør tas ut av uttalelsen. Styret sluttet
seg til dette.
Vedtak:
1. Styret gir sin tilslutning til utkast til Osloregionens svar på høring av
transportvirksomhetenes utredninger til NTP 2022-2033 svar på oppdrag fra
Samferdselsdepartementet med de endringer som fremkom i møtet.
2. Styret gir interessepolitisk utvalg sammen med sekretariatet i oppgave å ferdigstille endelig
høringssvar med svarfrist 1. juli 2020.

Sak 39/20

Oppfølging ordførererklæring og Klimastatus 2020
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 40/20

Oppdrag Innovasjonscamp 2020
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 41/20

Revidert møteplan for 2020
Forslag til vedtak
1. Leder og nestleder får fullmakt til å fastsette møtetidspunkt for ett styremøte i september og
ett møte i november/tidlig desember.
2. Studietur for styret som var planlagt gjennomført høsten 2020 utsettes til 2021

Sak 42/20

Eventuelt
Det var ingen saker.

