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Det innkalles til styremøte i Osloregionen fredag 24. september 2021 kl. 13.00 – 15.00. Møtet skjer via Microsoft
Teams.
Alle styresaker kan lastes ned her: https://www.osloregionen.no/kalender/styremote-i-osloregionen-24-september2021/
Eventuelle forfall til meldes til sekretariatet ved Eva Næss Karlsen, eva.nass.karlsen@osloregionen.no.
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Sakskart, styremøte 24. september 2021
Sak 49/21

Godkjenning av innkalling
Innkalling ble utsendt pr. e-post.
Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes

Sak 50/21
Vedlegg

Godkjenning av referat fra styremøte 18. juni
Utkast til referat fra styremøtet 18. juni ble sendt styrets medlemmer den 23. juni 2021
Forslag til vedtak:
Referat fra styremøtet 18. juni godkjennes

Sak 51/21

Orientering fra styrets medlemmer om aktuelle saker i regionen
Styrets medlemmer gir hver en kort rapport fra egen delregion.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 52/21

Rapport fra arbeidet i interessepolitisk utvalg
Leder av interessepolitisk utvalg gir en kort orientering om arbeidet i interessepolitisk utvalg siden
sist styremøte.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 53/21
Vedlegg

Statusrapport handlingsprogram og forslag til revidert budsjett for 2021
I sak 4/21 Handlingsplan og budsjett for 2021, som styret behandlet den 5. februar, er det lagt til
grunn at styret får en statusrapport for handlingsplanen med økonomirapport i tredje kvartal.
Forslag til vedtak:
1. Styret tar statusrapport for budsjett og handlingsprogram 2021 til orientering.
2. Styret vedtar revidert budsjett for 2021.

Sak 54/21

Rapport fra det internasjonale profileringsarbeidet
Sekretariatet gir en kort rapport fra pågående internasjonalt profileringsarbeid.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering

Sak 55/21
Vedlegg

Kommunikasjonsstrategi
Osloregionen har styrket kommunikasjonsarbeidet de siste årene, men har ikke tidligere hatt en
overordnet strategi med føringer for området. I handlingsplan for 2021 ble det vedtatt å utarbeide
en kommunikasjonsstrategi. Strategien skal bidra til å oppfylle Osloregionens visjon og de
strategiske føringene for 2021-2024. Kommunikasjonsstrategien definerer mål, målgrupper,
ansvarsfordeling, prinsipper for kommunikasjon og strategiske grep. Strategien revideres ved
behov.
Forslag til vedtak:
Kommunikasjonsstrategien vedtas.
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Sak 56/21
Vedlegg

Høringssvar planprogram regionale planer for Viken
Viken fylkeskommune har lagt ut forslag til felles planprogram for tre nye regionale plan for Viken;
regional plan for kompetanse og verdiskaping, regional plan for areal og mobilitet og regional plan
for økt livskvalitet, deltakelse og likeverd. Planprogrammet er lagt ut på offentlig høring med frist
24. september 2021. Sekretariatet har utarbeidet utkast til høringssvar til planprogrammet med
vekt på innspill til regional plan for kompetanse og verdiskaping og regional plan for areal og
mobilitet. Saken var også til behandling i interessepolitisk utvalg 17. september.
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til høringsuttalelsen.

Sak 57/21

Osloregionen mot 2030 – presentasjon av rapport fra NIBR/OsloMet (først i møtet)
Det vises til styresak 27/21 og notat om Kunnskapsgrunnlag for Osloregionen mot 2030. Notatet
presentert i styremøtet 9. april ga en beskrivelse av bakgrunn og skisse for et prosjekt for utvikling
av et kunnskapsgrunnlag om sentrale utviklingstrekk og trender, samt vurderinger av
Osloregionen som organisasjon og rolle for fremtiden. NIBR/OsloMet ble gitt i oppdrag å
gjennomføre en utredning basert på notat om kunnskapsgrunnlag. Sluttrapporten fra NIBR legges
frem i styremøte 24. september. Rapporten ettersendes i forkant av styremøtet.
Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 58/21

Korte orienteringer fra sekretariatet

BEST-konferansen 2021

Arendalsuka 2021

Oslo Urban Week

Konstituering av Oslofjordrådet

Race to Zero-kampanjen

Faggruppesamling 1.-2. september
Høringssvar Handlingsprogram Samferdsel 2022-2025 Viken fylkeskommune

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering

Sak 59/20

Eventuelt
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