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Uttalelse fra Interkommunalt politisk råd i Asker og Bærum
På bakgrunn av utkast til referat fra styremøte i Osloregionen datert 11. september 2020
og brev fra byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune datert 16. september 2020
ble det avholdt møte i interkommunalt politisk råd for Asker og Bærum den 21.
september 2020.
Interkommunalt råd for Asker og Bærum vil med dette uttrykke et tydelig ønske om
styrke samarbeidet i hovedstadsregionen gjennom Osloregionen interkommunalt
politisk råd. Kommunestyrene i Asker og Bærum kommuner vil behandle forslag til
samarbeidsavtale med Osloregionen interkommunale politiske råd i oktober 2020. Vi
ønsker å delta konstruktivt i evalueringen av Osloregionsamarbeidet med mål om et
fremtidsrettet og operativt samarbeid i hovedstadsregionen.
Vi vil i denne sammenheng understreke viktigheten av regionalt samarbeid.
Hovedstadsregionen er, og kommer til å være, en vekstregion i mange år fremover. Det
at vi lykkes med det regionale samarbeidet er viktig for oss som bo her, men er også av
nasjonal betydning. Hovedstadsregionen er en viktig drivkraft for utviklingen av hele
Norge.
Også i lys av den internasjonale konkurransen mellom ulike byregioner er det etter vår
oppfatning viktig å videreutvikle samarbeidet i hovedstadsregionen. Det å være en
attraktiv og kompetansedyktig region i europeisk målestokk vil ha stor betydning for
lokal, regional og nasjonal nærings- og samfunnsutvikling.
Vi mener Viken fylkeskommune er en naturlig del av samarbeidet i Osloregionen, og vil
oppfordre Viken til fortsatt deltakelse Osloregionen interkommunalt politisk råd. Etter
vårt syn er Osloregionen interkommunalt politisk råd en sentral arena for å løfte «store
utfordringer [fra det internasjonale til det lokale,] jamfør Viken fylkeskommunes forslag
til planstrategi 2020-2024 «Veien til et bærekraftig Viken».
På bakgrunn av de signaler som tidligere er gitt, forventer vi en mer offensiv
fylkeskommune enn det vi nå opplever at vi ser. Vi har en forventing om at Viken tar en
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tydelig regional samfunnsutviklerrolle i hovedstadsregionen på vegne av alle
kommunene, i et spesielt tett samarbeid med Oslo og de store kommunene i bybåndet.
Vi ber følgelig om at Viken gjør en ny vurdering av sin deltagelse i Osloregionen
interkommunalt politisk råd. Uavhengig av vurderingens utfall vil interkommunalt
politisk råd for Asker og Bærum søke å videreutvikle samarbeidet mot Osloregionen så
vel som Viken.
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