BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

MØTEPROTOKOLL

01.10.2020

INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD ASKER OG BÆRUM
21.09.2020 kl. 11:00 - 12:00

Møteleder:
Lisbeth Hammer Krog

Parti
H

Følgende medlemmer møtte:
Ivar Granum (Asker)
Kjell Maartmann-Moe (Bærum)
Lene W. Conradi (Asker)
Lisbeth Hammer Krog (Bærum)
Monica Vee Bratlie (Asker)
Eirik Trygve Bøe (Bærum)

Parti
AP
AP
H
H
H
V

Antall representanter: 6
Fra administrasjonen
Asker
Lars Bjerke
Per Morstad
Martin Hafsahl
Bærum
Geir B. Aga
Bente Rudrud Herdlevær
Magnus Skjelmo Kristiansen
Eirik Lindstrøm
Stig Olai Kapskarmo
Tone Halvorsen

Tittel
kommunedirektør
samfunnsdirektør
internasjonal rådgiver

kommunedirektør
kommunaldirektør
spesialrådgiver
kontorsjef
spesialrådgiver
rådssekretær
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

004/20

Godkjenning av protokoll

005/20

Referatsaker

Eventuelt

DAGSORDEN
Osloregionen – samarbeidsavtale og videre samarbeid - drøfting
Interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum vil understreke viktigheten av
Osloregionen, som er den eneste regionen som har potensiale til å innta en posisjon som
region i Europa, med den betydning det har for næringsutvikling, transport og regional
utvikling.
Viken fylke er en naturlig del av Osloregionen og interkommunalt politisk råd Asker og
Bærum håper Viken velger å fortsette samarbeidet. Viken bør ta en tydelig rolle i
Osloregionsamarbeidet som også inkluderer kommunene. Det er viktig å understreke
viktigheten av hovedstaden og «Oslo» som branding i et regionalt perspektiv - og i en
europeisk kontekst.
Skulle Viken velge å ikke bli en del av nye Osloregionen er Asker og Bærum klar for å ta på
seg en større rolle i det videre samarbeidet.
Vi vil selvsagt også delta konstruktivt i evalueringen av Osloregionsamarbeidet og det er
naturlig at det sees på alle de ulike samarbeidsforaene som finnes og i den forbindelse
søke en mer effektiv organisering og hindre at oppgavene dupliseres. Vi ønsker
velkommen et operativt Osloregionsamarbeid.
Asker og Bærum er samstemte i ønsket om at Viken fylkeskommune skal være en del av
Osloregionen.
Videre arbeid
Administrasjonen i kommunene utarbeider en felles uttalelse som sendes Viken
fylkeskommune og styret i Osloregionen innen 28. oktober.
Møter i rådet
Det berammes nytt møte i rådet i midten av november.
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Det utarbeides møteplan for 2021.
Punkter til neste møte:
Osloregionsamarbeidet
Oppfølging av samarbeidsavtale med Viken
Internasjonal strategi
Den nye direktøren Lisbeth Sommervoll i Vestre Viken HF inviteres.
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004/20 : Godkjenning av protokoll
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i interkomunalt politisk råd Asker og Bærum 12.06.2020 godkjennes
slik den foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemig godkjent.

INTER - 004/20 - 21.09.2020:
Vedtak:
Protokoll fra møte i interkomunalt politisk råd Asker og Bærum 12.06.2020 godkjennes
slik den foreligger.

005/20 : Referatsaker
Forslag til vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.
Behandlingen i møtet:
Votering:
Enstemmig tt til orientering.

INTER - 005/20 - 21.09.2020:
Vedtak:
Refererte dokumenter tas til orientering slik de foreligger.

Lisbeth Hammer Krog
utvalgsleder
Tone Halvorsen
utvalgssekretær

