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Sakskart, styremøte 8. april 2022           

 

Sak 14/22 Godkjenning av innkalling  

 

Vedtak: 

Innkallingen godkjennes   

 

 

Sak 15/22 Godkjenning av referat fra styremøte 11. februar 2022 

 

  Vedtak: 

  Referat fra styremøtet 11. februar godkjennes 

 

 

Sak 18/22 Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen 

   

  Kongsbergregionen: 

Er opptatt av E-134 som viktig veiforbindelse mellom Vestlandet og Østlandet - vil kunne knytte 

de landsdelene med 3 millioner mennesker og mer enn 5000 bedrifter mye tettere sammen. 

Stort potensial. Håper på støtte fra Osloregionen til dette prosjektet. (Presentasjon er vedlagt) 

 

Drammensregionen: 

Drammensregionen er etablert. Fått på plass et sekretariat. Inngått avtale med Viken om 

etablererveiledning. Gründerhus på plass. Byvekstavtale - vi ber ikke om det samme som de 

som har bompenger - vil se på om det er andre virkemidler som gjør det mulig å jobbe for å få 

nullvekst i biltrafikken. Flyktningestrømmen: Glad for at alle kommunene har sagt ja til 

henvendelsene om å bosette flyktninger. Har en viss bekymring med tanke på flyktninger som 

er kommet i privat regi, og hvor de skal bosettes. Det skaper usikkerhet. Mye aktivitet i 

regionen.  

  

Asker Bærum: 

Hadde felles rådsmøte for en uke siden. Opptatt av konsekvenser av oppløsning av Viken i 

forhold til plansamarbeidet Oslo- Akershus. "Tomgangsleie" er en utfordring i forhold til mottak 

av flyktninger. Skaper treffsted for ukrainske flyktninger i samarbeid med Ukrainere som bor i 

Norge fra før. Noen krevende dilemmaer. E-18: Statens vegvesen har lagt fram gode planer for 

rivning av broene gjennom Sandvika. Men krevende at det ikke er gjennomføringsmidler i NTP, 

bare planleggingsmidler.  

  

Ringeriksregionen: 

Nyetablert med nye sammensetning fra januar 2021. Modum og Krødsherad er nå gått med i 

Ringeriksregionen. Strategisk næringsplan er viktig felles prosjekt.  Den forankes i alle 

kommunene. Jobbet mye med samferdsel, vei og bane Sandvika - Hønefoss. Usikkerhet om 

framdrift på jernbane. Opptatt av ring 4.  

  

Gjøvikregionen: 

Jobber med rv4 og Gjøvikbanen. Jobber også med mulig ny godsterminal. Raufossindustrien 

har behov for gode transportruter ut. Jobber også med flyktningesitasjonen. 

  

Kongsvingerregionen: 

Jobber mye med jernbane. Avlaste Alnabru, jernbane fra Nordland, Solørbanen, 



Kongsvingerbanen og ned til havna i Gøteborg. E-16: veldig spennende og omfattende. Håper 

det blir en løsning - har holdt på i 50 år. Noen utfordringer i systemet i forhold til flyktningkrisen. 

  

Nedre Romerike: 

Jobber mye med flyktninger, samarbeid med Oslo Met, samt å forberede overgang fra Viken til 

Akershus 

  

Folloregionen: 

Jobber en del med næringsutvikling i regionen. Har gjort utredninger, samarbeid med 

næringsklynger. Har fått midler fra Viken til Grønn omstilling i samarbeid med Campus Ås. 

Kyststiprosjekt: ønsker destinasjonsutvikling og næringsutvikling og å gi flere adgang til fjorden. 

Ruter: Krevende økonomisk situasjonen. Blir krevende å jobbe med det grønne skiftet hvis ruter 

blir kuttet. Er i ferd med å ansette ny daglig leder i Folloregionen. 

  

Indre Østfold: 

Jobber med et prosjekt som skal gjøre om to forsvarsverk til å aktivitetsopplæring for barn og 

unge - skal gjøre kulturminner aktuelle, kople til viktige verdier. Også yrkesopplæring for elever i 

drift av disse sentrene. Kommunen bruker 25 mill., men ønsker å skaffe ytterligere midler. Ser 

økende interesse fra næringsinteresser om å lokalisere seg i regionen.   

  

Oslo: 

Gladnyhet - sikret finansiering av CCS ved Klemetsrud. Vil kutte Oslos utslipp med 17 prosent. 

Teknologien vil kunne tas i bruk av andre i både Norge og internasjonalt. OP3 - krevende 

forhandlinger, fått sprekk i Fornebubaneprosjektet som skaper ytterligere utfordringer.  

  

Hadelandsregionen: 

Jobber mye med å håndtere situasjonen i forbindelse med fylkesoppløsningen. Prosesser i de 

tre kommunene. To av tre ønsker å være i Akershus. Lunner blir en del av Akershus, Jevnaker 

ønsker seg til Akershus. Gran skal snart beslutte. Gjøvikbanen og Rv4 er også veldig viktig for 

Hadelandsregionen. Ønsker god dialog med Oslo kommune om dette. Har hatt et bra møte med 

Statens vegvesen om dette. Jobber med å få på plass et nytt togtilbud: Sommertilbud mellom 

Lunner og Ringerike - bærekraftig turistprosjekt. Bærekraftig transport til bl.a. Hadeland 

glassverk og Kistefos museum Jobber også med Vy og Jernbanedirektoratet om dette. Støttes 

også fra Ringeriksregionen. 

   

 

  Vedtak: 

  Saken tas til orientering 

 

 

Sak 19/22 Protokoll fra møte i representantskapet 10. juni 2021 

   

  Innstilling til representantskapet: 

  Protokoll fra møte i representantskapet i Osloregionen IPR 10. juni 2021 godkjennes 

 

 

Sak 20/22 Protokoll fra møte i representantskapet i Osloregionen IPR, desember 2021 

  

  Innstilling til representantskapet 

Protokollen fra møte i representantskapet i Osloregionen IPR pr epost desember 2021 

godkjennes. 



 

 

Sak 21/22 Årsberetning for 2021.  

 

  Innstilling til representantskapet: 

  Årsberetning for 2021 godkjennes 

 

 

Sak 22/22 Revidert årsregnskap for 2021  

 

Innstilling til representantskapet: 

Revidert regnskap for 2021 godkjennes 

 

 

Sak 23/22 Saksliste for møte i representantskapet 2. juni 2022 

 

 Vedtak: 

 Styret slutter seg til forslaget til saksliste 

 

 

Sak 24/22 Kontingent for Osloregionen IPR 2023 

 

  Innstilling til representantskapet 

  Kontingent for 2023 for medlemskap i Osloregionen settes til kr 2,80 pr innbygger. 

 

 

Sak 25/22 Forslag til valgkomite til valg på møte i representantskapet 2. juni 2022 

 

 Innstilling til representantskapet: 

 Til valgkomiteen velges:  

 Leder av valgkomiteen: Hans Kristian Solberg (SP), Folloregionen 

Medlem 1 av valgkomiteen, Eli Vatne (H), Kongsvingerregionen 

Medlem 2 av valgkomiteen: Randi Ek Thorsen (AP), Hadelandsregionen 

 

 

Sak 26/22 Status for arbeidet med ordførererklæring for klima og miljø 2022 – forslag til presisering 

Ordførererklæringen ble behandlet og godkjent på styremøtet 11. februar. Til møtet 8. april 

hadde sekretariatet med sakspapirene sendt ut at et forslag om at følgende presisering legges 

inn i ordførererklæringens tredje avsnitt på side 1, for å tydeliggjøre at kommunene kan ha ulik 

tilnærming til enkeltpunkter i erklæringen: 

 

«De ulike punktenes aktualitet og vektlegging vil kunne variere noe ut fra den enkelte 

kommunes størrelse, organisering og beliggenhet.» 

 

Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen og Sunni Grøndahl Aamodt, Ringeriksregionen fremmet i 

møtet likelydende forslag om endring av teksten i ordførererklæringen:  

 

1. Forslag til endring i kulepunkt 2 (under innledning, side 1) slik at det blir: 

Som planmyndighet og samfunnsutviklere har vi en særlig viktig rolle for å håndtere 

naturkrisen og forhindre tap av naturmangfold.  

 



2. Forslag til endring under miljø- og naturforvaltning, kulepunkt 2 vil vi foreslå å slette siste 

del av punktet: 

Som planmyndighet legge vekt på bevaring av natur- og artsmangfold, naturrestaurering og 

jordvern. (slette: for eksempel ved å utvikle egen kommunedelplan for naturmangfold eller 

ved å ta i bruk arealregnskap som styringsverktøy) 

  

3. Forslag til endring - Slette siste del av den innledende teksten under areal- og 

transportplanlegging: 

En kompakt by- og tettstedsutvikling reduserer press for å bygge ut naturområder og dyrka 

mark, reduserer transportbehovet, muliggjør bedre kollektivtilbud, gjør at flere kan ha en 

aktiv hverdag hvor de går og sykler. (Slette: bidrar til levende by- og lokalsamfunn samt en 

samfunnsøkonomisk effektiv utvikling av infrastruktur og tjenestetilbud)  

  

4. Forslag til endringer i kulepunkt 1 under areal- og transportplanlegging, ved å bytte ordlyd: 

 

Bidra til bærekraftige transportløsninger, gjennom samordnet areal- og 

transportplanlegging i et forpliktende samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og 

staten. 

 

Eventuelt noe i retning: 

Bidra til god samfunnsutvikling og bærekraftige transportløsninger, gjennom samordnet 

areal- og transportplanlegging i et forpliktende samarbeid mellom kommunene, og med 

fylkeskommuner og staten. 

 

  Forslagene fikk ikke tilslutning i møtet. 

 

 Vedtak: 

 Styret slutter seg til at forslag til ny setning tas inn i innledningen (3. avsnitt) i Osloregionens 

ordførererklæring om klima og miljø. 

 

 

Sak 27/22 Organisering av Osloregionens arbeid med oppfølging av tiltaksplan for Oslofjorden og 

tilhørende vassdrag 

 

Vedtak: 

1. Styret slutter seg til forslaget til prosjekt «Oppdrag Oslofjorden» og organisering.  

2. Styret ber sekretariatet om å etablere en administrativ koordineringsgruppe for felles 

aktiviteter og utveksling av informasjon sammen med 

Østlandssamarbeidet/fylkeskommuner på Østlandet (forutsatt tilsvarende vedtak i 

Representantskapet i Østlandssamarbeidet 1.4.). 

 

 

Sak 28/22 Organisering av prosjekt Energistasjoner for grønn næringstransport 

 

Forslag til Vedtak: 

Styret slutter seg til forslaget til prosjekt «Energistasjoner for grønn næringstransport» og 

organisering.  

 

 

 

 



 

Sak 29/22 Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 

Sak 30/22 Arrangement på Arendalsuka 2022 

 

Vedtak: 

1. Styret slutter seg til forslag om at Oslosregionen arrangerer seminar under 

Arendalsuka 2022 om miljøtilstanden i Oslofjorden, vann og vassdrag. 

2. Osloregionen inviterer Østlandssamarbeidet som samarbeidspartner til arrangementet. 

 

Sak 31/22 Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet  

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering 

 

 

Sak 32/22 Korte orienteringer fra sekretariatet  

• Klimaskole om klimakrav i arealplaner, 17. februar 

• Møte på Stortinget i regi av Venstres Stortingsgruppe og IKT Norge om startup visum og 

byråkratiske hindre for internasjonale talenter 1. mars. 

• Høringsmøte i Samferdselsdepartementet 21. mars om kunnskapsgrunnlag for nasjonal 

ladestrategi 

• Seminar om talentattraksjon i samarbeid med Oslo Business Region 30 mars 

• Webinar om oppfølging av tiltaksplanen for Oslofjorden, 7. april 

• Webinar om cybersikkerhet i kommuner og næringsliv 25. mai 

 

 

Sak 33/22  Eventuelt 

 

Orientering om status for og betydning av E-134, ved ordfører Gry Fuglestveit, Kongsbergregionen –  
 
(Orienteringen ble tatt under sak 18/22) 


