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Areal og transport

• Felles for innsatsområdene Areal og Transport, Klima og miljø om utslippskutt i 
tungtransporten og arealplanlegging: 
– Påvirkningsarbeid for virkemidler til etablering av ladeinfrastruktur/energistasjoner på Østlandet. 

Samarbeide med bl.a Grønt Landtransportprogram. Sekretariatet arbeider med søknad til Klimasats 
om interkommunalt samarbeid om etablering av energistasjoner. 

• Videreføre påvirkningsarbeid for endringer i plan- og bygningsloven, som ivaretar natur og 
klimahensyn, bl.a. mulighet til å stille klimakrav i arealplaner. Viser også til innspill til PBL 
høring desember 2021.

• NTP: Følge opp Osloregionens prioriteringer (kollektiv, jernbane, byområder, gods) ifm. RNB 
og statsbudsjett for 2023 (jf også vårt innspill statsbudsjett for 2022) 

• Flerkjernet utvikling/byutvikling: Følge opp bypolitikk overfor kommunal- og distriktsminister

• Oslo-Stockholm 2:55: Være pådriver for fremdrift for mulighetsstudien. Også pådriver for 
annen grensekryssende jernbanetransport. Høringssvar TEN-T og EUs mobilitetspakke.
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Klima og miljø

• Oslofjorden: 
– Oppfølging av tiltaksplan, støtte til ordfører-opprop og påpeke behov for statlige midler til infrastruktur

– Påvirke at Norges satsing på rene hav også gjelder Oslofjorden, større innsats, inkl mulige næringsmuligheter

• Sirkulærøkonomi: Handlingsplan (som oppfølging av den forrige regjeringens strategi for 
sirkulærøkonomi) er nevnt i Hurdalsplattformen. Miljødepartementet har foreløpig ingen informasjon om 
fremdrift i dette arbeidet. 

• Klimautvalg 2050: Gi innspill på midtveisrapport fra utvalget som leveres juni 2022. Utvalget skal 
ferdigstille NOU 23. november 2023

• Ny Ordførererklæring for klima og miljø: Bruke vedtatt ordførererklæring i kommunikasjons- og 
påvirkningsarbeid innen klima og miljø, for eksempel vise til den i relevante høringssaker

• Tilleggsmelding til energimeldingen fra 2021: Er lovet fra regjeringen første halvår 2022. Vurdere 
høringsuttalelse?

– Innspill om økt støtte til kommuner til energirådgivning, energieffektivisering?

• Race To Zero: Sammen med C40-kontoret, Oslo kommune, WWF og Zero jobbe for statlige midler til et 
sekretariat som kan gi faglig bistand til ambisiøse klimakommuner 
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Konkurransekraft og attraktivitet

• Talentattraksjon: Jobbe for å forenkle de byråkratiske hindringene for internasjonal høy-
kompetentarbeidskraft møter når de kommer til Norge. Samarbeide med Abelia, IKT-
Norge og andre relevante aktører for å skape møteplasser med politikere og relevante 
departementer. 
– I tillegg foreslår vi å følge opp dok.8 forslag fra tre Venstre representanter «om å gjøre det 

lettere for gründere, investorer og arbeidstakere fra land utenfor EØS-området å etablere seg 
og satse i Norge»

• Osloregionens næringsstrukturer: Sette fokus på hvordan Osloregionen kan rigges for 
det grønne skifte og bidra til nasjonal vekst (næringspolitisk seminar)
– Følge opp Hurdalsplattformen som bl.a. sier: «Legge frem en nasjonal strategi for klargjøring 

av grønne industriområder og industriparker med internasjonale konkurransefortrinn.»

• Påvirkningsarbeid for CCS på Klemetsrud og tilhørende næringskjeder
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Fellesskap og samarbeid

• Arrangementer: Jobbe for å ha politisk deltagelse fra medlemskommuner, Storting og 
regjering på våre arrangementer gjennom året
– Eksempelvis: BEST konferansen, Arendalsuka, ulike webinar og seminarer om aktuelle temaer 

(næringspolitikk, internasjonal talentattraksjon osv.) 

• Invitere til møter på våre innsatsområder med aktuelle statsråder, komiteer, benker og 
enkeltrepresentanter

• Delta i høringer i Stortinget og avgi høringssvar på aktuelle saker

• Jobbe for å gjøre Osloregionen og våre interessepolitiske saker kjent for 
stortingsrepresentanter gjennom nyhetsbrev og ulike møter 

• Støtte opp om medlemmers aktuelle interessepolitiske saker som er gjeldene for 
Osloregionens medlemmer (lokalt, nasjonalt og internasjonalt)
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