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Sakskart, styremøte 4. juni 2019           

 

Sekretariatets presentasjoner i møtet kan lastes ned her: https://www.osloregionen.no/wp-

content/uploads/Styrem%C3%B8te-4.-juni-2019-Sak-27-29-30-og-31.pdf  

 

Sak 25/19  Godkjenning av innkalling  

 

Vedtak: 

Innkallingen godkjennes   

 

Sak 26/19 Godkjenning av referat fra styremøte 11. april 2019 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 11. april 2019 godkjennes 

 

 

Sak 27/19 Gods og logistikk i Osloregionen, Kunnskapsgrunnlag arbeidspakke 1 

Presentasjon i møte ved Geir Berg kan lastes ned her: https://www.osloregionen.no/wp-

content/uploads/Presentasjon-gods-og-logistikk-4.-juni-2019-Geir-Berg-Flowchange-as.pdf

   

  Vedtak: 

  Saken tas til orientering 

 

 

Sak 28/19 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 

 

  Gjøvikregionen: 

 Mye fokus på næringsutvikling, bl.a. åpning av Bright House som er etablert i 

samarbeid mellom de fem kommunene, NTNU og næringslivet 

 

Indre Østfold:  

 Kommunesammenslåing går veldig bra. Lager en desentralisert kommunestruktur med 

mye bruk av ny teknologi 

 Opptatt av tilgjengelighet, ikke bommer, gratis parkering  

 Opplever vekst i folketall særlig i de vestligste delene av regionen 

 Holder trykket oppe på bygging av ny E-18 fra Østfold grense til Vinterbro.  

 

Nedre Romerike 

 Jobber for t-bane til Lørenskog og nye kollektivløsninger for øvrig 

 Har bestilt utredning for å vurdere virkning an ny jernbane Oslo – Stockholm 

 Jobber for å styrke samarbeidet med Øvre Romerike og deler av Hedmark.  

 

Follo:  

 Stort press på næringsarealer. Må utvikle nye. Det er utfordrende. Kanskje skal ikke 

Follo ta i mot alt, men overlate noe til Moss og Indre Østfold.  

 Sterk prisvekst i boligmarkedet – sammenheng med ny Follobane og kortere reisetid 

til/fra Oslo.  

 

Asker/Bærum 

 Bra økning i antall arbeidsplasser og sysselsatte, mest i arbeidsplasser, noe som betyr 

https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Styrem%C3%B8te-4.-juni-2019-Sak-27-29-30-og-31.pdf
https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Styrem%C3%B8te-4.-juni-2019-Sak-27-29-30-og-31.pdf
https://www.osloregionen.no/wp-content/uploads/Presentasjon-gods-og-logistikk-4.-juni-2019-Geir-Berg-Flowchange-as.pdf
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større egendekning.  

 Hurum bringer med seg nye arealer inn i Asker. Gir muligheter i regionen.  

 Gledelig utvikling i næringslivet – tar selv initiativ for å stimulere entreprenørskap 

gjennom nye inkubatorer, co-working spaces mm.  

 Bruker ellers mye tid på samferdsel, E-18, Fornebubane, E-16. Må se på kostnadene 

ved Fornebubanen.  

 Utfordringer med kostnadsvekst i infrastrukturprosjekter. Opplever også at det er færre 

tilbydere.  

 

Akershus: 

 Nye E-18 er viktig for å redusere støy, fremkommelighet for kollektivtrafikk, sykkel, 

byutvikling.  

 Handlingsplan for Oslopakke 3 skal behandles i Fylkestinget 

 Arbeider også med tiltakspakke for grønn mobilitet 

 Ny videregående skole i Ski.  

 

Østfold: 

 Viken blir svært stort – mange oppgaver.  

 Østfold har jobbet mye med formidling av lærlinger. Det har gitt resultater. Økning i 

antall lærlingeplasser.  

 Jobber med innspill til NTP om utfordringer. Kapasitet i forhold til veksten er den 

største utfordringen. Også utfordring at de reelle kostandene for IC gjennom Østfold 

blir høyere enn antatt. Truer gjennomføringen. Et skrekkscenario er at utbyggingen 

stoppes helt.  

 

Drammensregionen: 

 Nedre Eiker har trukket seg fra Buskerudbypakken . Usikkert hva som nå skjer videre.  

 Vekst i antall arbeidsplasser, derimot lav vekst i antall innbyggere. Veksten i 

næringslivet kan ha sammenheng med prosjektet «Næringsvekst 2020». 

   

  Vedtak: 

  Saken tas til orientering 

 

 

Sak 29/19 Rapport fra cChange – Klimaordførerne  

   

Vedtak: 

  Saken tas til orientering 

 

 

Sak 30/19 Klimastatus fra Osloregionen 

 

Forslag til vedtak: 

  Saken tas til orientering 

 

Sak 31/19  Prosess for innspill til arbeidet med NTP 2022 – 2033 

 

Vedtak: 

1. Styret gir sin tilslutning til følgende prosess for Osloregionen sin oppfølging av arbeidet med 

NTP 2022-2033:  

a) Osloregionen inviterer til konferanse i oktober/november etter transportetatenes svar 



på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. På konferansen vil de faglige utredningene 

være tema. Et slikt arrangement vurderes arrangert i samarbeid med 

Østlandssamarbeidet og eventuelt andre relevante organisasjoner.  

b) Politisk behandling i styremøte 03.12.2019 av innspill til transportetatenes utredninger 

som er levert høsten 2019.  

c) Innspill til departementet våren 2020 om prioriteringer i NTP. 

d) Innspill til Stortinget våren 2021 til Stortingsmelding om NTP. 

 

 

Sak 32/19 Protokoll fra møte i Samarbeidsrådet i Osloregionen 11. april 2019 

 

  Vedtak: 

  Styret godkjenner protokollen fra møte i Samarbeidsrådet 11. april 2019 

 

 

Sak 33/19 Eventuelt 

 

  Det var ingen saker 

 

Sak 34/19 Korte orienteringer fra sekretariatet 

 

 Endringer i sekretariatet – Ingrid slutter i sekretariatet. Det gjennomføres nå 
rekrutteringsprosess for en ny person som forhåpentligvis er på plass fra 1. oktober.  

 Konsekvenser av ny kommunelov når det gjelder samarbeid mellom kommuner og 
fylkeskommuner – Osloregionen må tilpasse seg. Sekretariatet følger opp.  

 Etter vedtak på årsmøtet i Oslo Brand Partner Arena jobbes det med en ny 
organisasjonsmodell for det internasjonale profileringsarbeidet 

 Mange nye profileringsprosjekter, f.eks. prosjektet «Future Library», som har fått 
meget stor oppmerksomhet i internasjonale meder (BBC lager dokumentar bl.a.) – 
internasjonal førstepris for kampanjen «Proud experience» som ble laget i 2018.  

 


