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Protokoll fra møte i representantskapet 
 

Tid:   Torsdag 4. februar 2022 kl. 15:00-15:30 

Sted:   Teams 

 

Til stede: 

Medlemmer av representantskapet  

• Innlandet: Møteleder Even Aleksander Hagen (Ap) og Rune Øygarden (H) 

• Viken: Siv Henriette Jacobsen (Ap) og Anette Solli (H) 

• Vestfold og Telemark: Terje Riis-Johansen (Sp) og Gunn Marit Helgesen (H) 

• Oslo: Sirin Stav (MDG) 
 

Fra administrasjonen: Tron Bamrud (Innlandet), Bjarne Haslund (Oslo), Irene Kahelelani Tanke 

(Oslo), Jenny Kosberg Skagestad (Oslo), Thomas Bergøy Johansen (Oslo), Lasse Narjord Thue (Viken), 

Bente Bjerknes (Viken), Linda Iren Karlsen Duffy (Viken), Gunnar Berg Treidene (Vestfold og 

Telemark) og Astrid Bjerke (Osloregionens Europakontor) 

Fra sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes, Morten Stemre og Kristian Singh-Nergård 

 
01/22 Krisen i Oslofjorden 

Innstilling 

1. Representantskapet er enig i at krisen i Oslofjorden er en felles utfordring for hele 
landsdelen.  

2. Representantskapet mener fylkeskommunene bør ta et større felles ansvar som 
samfunnsutviklere i arbeidet med å redde Oslofjorden. 

3. Representantskapet ber administrasjonsutvalget og sekretariatet legge fram et forslag til 
oppfølging av saken på neste møte i representantskapet. 

 

Behandling 

Siv Henriette Jakobsen orienterte innledningsvis om at arbeidet med å redde Oslofjorden går for 
langsomt og at Viken derfor ønsket å løfte saken inn som tema i representantskapet. Tiltak i hele 
nedbørsfeltet er nødvendig for å bedre vannmiljøet i Oslofjorden, og arbeidet involverer derfor hele 
Østlandet. Viken mener det nå kan være fornuftig at fylkeskommunene på Østlandet i fellesskap tar 
et større ansvar for samordning av ulike initiativ på tvers av fylkesgrenser og forvaltningsnivå.  
 
I den påfølgende debatten ble følgene momenter trukket fram: 
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• Et samlet og koordinert innsats fra fylkeskommunene på Østlandet kan bidra til at krisen i 
Oslofjorden får enda større nasjonal oppmerksomhet. 

• En rekke tiltak er allerede identifisert, men det mangler finansiering til å gjennomføre disse. 

• Det er behov for at ulike tiltak, initiativ og prosjekter ses i sammenheng slik at effekten av 
tiltakene blir best mulig. Her kan fylkeskommunene spille en rolle som samfunnsutviklere. 

• Utfordringene i Oslofjorden er for store til at fylkeskommunene kan håndtere dem alene. 
Staten har et overordnet ansvar, og fylkeskommunene bør samarbeide for å få statlig nivå 
mer involvert med større ressurser. 

• Det ble også understreket at fylkeskommunene ikke skal etablere nye strukturer og 
beslutningssystemer. 

 
Anette Solli fremmet forslag om følgende tillegg som nytt punkt 4 i vedtaket: 
 
«Representantskapet oppfordrer fylkeskommunene til å ta i bruk de virkemidlene fylkene rår over i 
landbrukspolitikken for å hindre avrenning fra landbruket. Sekretariatet legger frem en oversikt over 
mulige tiltak». 
 
Sirin Stav fremmet forslag om å inkludere det statlige ansvaret i vedtakets punkt 2, slik at dette får 
følgende ordlyd: 
 
«Representantskapet mener fylkeskommunene bør ta et større felles ansvar som samfunnsutviklere i 
arbeidet med å redde Oslofjorden. Fylkeskommunene bør også samarbeide for å sikre at staten 
følger opp sitt overordnede ansvar med tilstrekkelig ressurser.  
 
Innstillingen fra sekretariatet og de fremsatte tilleggsforslagene ble enstemmig godkjent. 
 
. 

Vedtak 

1. Representantskapet er enig i at krisen i Oslofjorden er en felles utfordring for hele 
landsdelen.  

2. Representantskapet mener fylkeskommunene bør ta et større felles ansvar som 
samfunnsutviklere i arbeidet med å redde Oslofjorden.  Fylkeskommunene bør også 
samarbeide for å sikre at staten følger opp sitt overordnede ansvar med tilstrekkelig 
ressurser. 

3. Representantskapet ber administrasjonsutvalget og sekretariatet legge fram et forslag til 
oppfølging av saken på neste møte i representantskapet. 

4. Representantskapet oppfordrer fylkeskommunene til å ta i bruk de virkemidlene fylkene rår 
over i landbrukspolitikken for å hindre avrenning fra landbruket. Sekretariatet legger frem en 
oversikt over mulige tiltak. 


