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Osloregionen – Indre Østfold regionråd
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Osloregionen interkommunalt politisk råd

• Omdannet til interkommunalt politisk 
råd 28. oktober 2020
– Vedtektene er erstattet av en 

samarbeidsavtale som er vedtatt i alle 
kommunestyrer.

• Politiske organer:
– Representantskapet er høyeste organ

– Styret, med leder og nestleder, er valgt 
av representantskapet

– Det er også etablert et interessepolitisk 
utvalg med politisk representasjon
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Administrative grupper

• Styret har vedtatt å opprette 
fire administrative grupper:
– Administrativ 

koordineringsgruppe

– Faggruppe for areal og transport

– Faggruppe for næringssamarbeid

– Faggruppe for klima og miljø (ny)
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Sekretariatet 2021
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Øyvind:
Leder 
sekretariatet

Eva:
Areal, 
transport, 
klima og miljø

Mari: 
Internasjonal 
profilering

(vikar)

Marianne
Internasjonal 
profilering

(i permisjon)

Merete: 
Areal, transport, 
klima og miljø

Utlånt fra 
Klimaetaten, 
Oslo kommune

Margrethe: 
Kommunikasjon, 
Næringspolitikk
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Medlemmer

• 65 kommuner inklusiv Oslo 
med til sammen 2,23 mill. 
innbyggere pr. januar 2020. 
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Aremark
Asker
Aurskog - Høland
Bærum
Drammen
Eidskog
Eidsvoll
Enebakk
Fredrikstad
Frogn
Færder
Gjerdrum
Gjøvik
Gran
Grue
Halden
Hamar
Hole
Holmestrand
Horten
Hurdal
Hvaler
Indre Østfold
Jevnaker

Kongsberg
Kongsvinger
Krødsherad
Lier
Lillestrøm
Lunner
Lørenskog
Løten
Marker
Modum
Moss
Nannestad
Nes
Nesodden
Nittedal
Nord - Odal
Nordre Follo 
Nordre-Land
Notodden
Oslo
Rakkestad
Ringerike
Ringsaker
Rollag

Rælingen
Råde
Sarpsborg
Sigdal
Skiptvedt
Stange
Søndre-Land
Sør-Odal
Tinn
Ullensaker
Vestby
Vestre-Toten
Våler
Østre-Toten
Øvre Eiker
Ås
Åsnes
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Osloregionens rolle: Samarbeide, løfte blikket!
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Osloregionens rolle

• Ny kommunelov, tydeliggjør 
kommunens rolle som 
samfunnsutvikler

• Formalisering av det interkommunale 
samarbeidet, jfr. omdanningen av 
Osloregionen

• Regionalt samarbeid om 
stedsutvikling, miljø, næringsutvikling, 
med mer.

• Arbeid på to forvaltningsnivåer har 
vært en fordel, men kommunene har 
også egne regionale interesser å 
ivareta. 
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Innsatsområder 2021 - 2024

• Areal, transport, mobilitet 
og logistikk

• Klima og miljø

• Konkurransekraft og 
attraktivitet

• Felleskap og samarbeid
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• Vekst gir muligheter 

• Sterke sentra for verdiskaping 
i hele regionen 

• Regionalt mangfold basert på 
lokale fortrinn

• Bedre balanse i forhold til 
Oslo 

Grunnidé i Osloregionen: Flerkjernet region
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Osloregionens areal- og transportstrategi – Mål:

• Konkurransedyktig og 
bærekraftig region i 
Europa.

• Flerkjernet utvikling

• Effektivt og miljøvennlig 
transportsystem

• Nullvekstmål i byområder 
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Osloregionens innspill NTP

• Klimamål

• Krafttak for jernbaneutbygging

• Framdrift på grensekryssende 
jernbane

• Mer klimavennlig og effektiv 
godshåndtering

• Belønningsordning for flere 
byområder
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Ordførererklæringen, 7. fenruar 2019:

• Viser en samlet region i miljø- og klimaarbeidet, med mål 
om å være Europas ledende hovedstadsregion på miljø 
og klima. 

• Innholdet i erklæringen er forankret i Osloregionens 
strategier, men representerer samtidig noe nytt i 
regionens satsing

• Hovedfokus - vise fram gode eksempler i miljø- og 
klimaarbeidet, som bidrar til læring og er til inspirasjon. 
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Hovedpunkter i erklæringen

1. Mål å være «Europas ledende hovedstadsregion på miljø og 
klima». 

2. Anerkjenner at kommuner og fylkeskommuner har en viktig rolle 
for å håndtere klimautfordringene

3. Inviterer andre kommuner, fylkeskommuner, regioner i Norge og 
internasjonalt til å delta i et forpliktende samarbeid 

4. Inviterer bedrifter, forskningsinstitutter, utdanningsinstitusjoner til 
å delta i utvikling av innovative løsninger 

5. Forventninger til nasjonale myndigheter om rammebetingelser og 
virkemidler 

6. En 10-punktliste med tiltak innenfor fire hovedområder (areal og 
transport, sirkulær økonomi, verdiskaping og kompetanse, 
erfaringsutveksling og læring)
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Internasjonal merkevarestrategi for 
Osloregionen

16

Utarbeidet av Osloregionen og 
Oslo Business Region  i 
samarbeid med VisitOSLO

Vedtatt i 2015
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Osloregionen trenger:
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• Talent

• Investeringer

• Samarbeidspartnere

• Besøkende
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Nesten 100 
kampanjer og 
prosjekter for å 
styrke merkevaren 
Oslo siden 2015
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Oslos internasjonale synlighet 2013 - 2019
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Oslopolitan.no lansert!

www.oslopolitan.no
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Mål: Styrke Osloregions næringsliv i den 
internasjonale konkurransen

 Tiltrekke internasjonal kompetanse
 Tiltrekke internasjonale investeringer

Gjennomføre +/-10 kampanjer i samarbeid med næringsliv 
og partnere:

 Sosiale medier-kampanjer (sektorer, regioner etc)
 Filmer av regionen (ulike kampanjer)
 Arrangementer (konferanser, rekrutteringsdager, 

investordager, hachathon osv)
 Investornettverk

Mer info: 
https://www.osloregionen.no/prosjekter/konkurransekraft-
og-attraktivitet/restart-osloregionen/
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ReSTART Osloregionen
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Kommunikasjon- og interessepolitisk arbeide

• Proaktivt interessepolitisk arbeid –
Aktiviteter og tiltak som følger prosesser 
innenfor det enkelte innsatsområdet. 
o Eksempel arbeidet med rullering av NTP

• Reaktivt interessepolitisk arbeid – etter 
løpende behov og innspill fra medlemmene.
o Eksempel innretning av de statlige 

kompensasjonsordningene til næringslivet

• Det interessepolitisk arbeidet støttes med 
oppfølgende  kommunikasjonsplan. 
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Egne kanaler:

Nettside
Nyhetsbrev

Sosiale medier:
• Facebook
• LinkedIn
• Twitter

Arrangementer
• Seminarer
• Konferanser

Rapporter

Kommunikasjonskanaler 
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Eksterne kanaler
Riksdekkende medier
Lokale medier
Fagblader/tidsskrifter

Form
Redaksjonelle saker(PM)
Kronikker/debattinnlegg

Avsender
Sekretariatet
Styret
Medlemmer
Interessepolitisk utvalg
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Takk for oppmerksomheten!
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www.osloregionen.no


