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Vedlegg: 

1 Protokoll representantskapets møte 4. november 2022 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 4. november 2021 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 4. november 2021 
 

 

Saksredegjørelse 
 
Protokoll fra møte i representantskapet 4. november legges nå fram for endelig godkjenning. 
Utkast til protokoll ble sendt ut til representantskapets medlemmer 9. desember med frist 16. 
desember for kommentarer. Det er ikke mottatt kommentarer til protokollutkastet. 
 
21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Protokoll fra møte i representantskapet 
 
Tid:   Torsdag 4. november 2021 kl. 16:30-17:30 
Sted:   Kongsvinger Festning 
 
Til stede:  

• Innlandet: Even Aleksander Hagen, Per-Gunnar Sveen og Mari Gjestvang 
(observatør) 

• Viken: Siv Henriette Jacobsen 
• Vestfold og Telemark: Terje Riis-Johansen 
• Oslo: Sirin Stav (delvis) og Martin Nielsen 

 
 
Administrativt: Tron Bamrud (Innlandet), Bjarne Haslund (Oslo), Lasse Narjord 
Thue (Viken), Gunnar Berg Treidene (Vestfold og Telemark) 

 
Sekretariatet: Jon Petter Arntzen, Ann Irene Sæternes, Morten Stemre og Kristian 
Singh-Nergård 
 
Gjennomføring av møtet: 
Møte i representantskapet inngikk som en del av et besøk i Kongsvinger, der det 
torsdag 4. november også ble gjennomført et felles dialogmøte med ØstsamUng og 
et miniseminar om gods med eksterne bidragsytere. Fredag 5. november besøkte 
representantskapet høyskolesenteret der temaene for de eksterne 
presentasjonene var næring og kompetanse.  
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17/21 Godkjenning av protokoll 4. juni 2021 
 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 4. juni 2021. 

Behandling 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 
 

Vedtak 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 4. juni 2021. 
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18/21 Oppfølging av dialogmøte med ØstsamUng 
 
 

Sekretariatets innstilling  
Saken legges fram uten innstilling 
 

Behandling 
I dialogmøtet med representantskapet, fokuserte ØstsamUng på to hovedtema: 

- Mobilitet i distriktene 
- Ungdomsmedvirkning 

 
Representantskapet drøftet innspillene fra ØstsamUng og det var enighet om å 
følge opp de ulike temaene som ble tatt opp.  
 

Vedtak 
1. Innspillene og ønskene fra ØstsamUng om sterkere ungdomsmedvirkning 

følges opp av den enkelte fylkeskommune. 
2. Felles opplegg knyttet til opplæring (ungdommens fylkesråd) drøftes 

nærmere av administrasjonsutvalget. 
3. Sekretariatet bes om å følge opp innspillene om mobilitet i distriktene. 
4. Representantskapet stiller seg positiv til at Østlandssamarbeidet og 

ØstsamUng er vertsskap for BSSSC ungdomskonferanse i 2022. Kostnadene 
finansieres over driftsbudsjettet til Østlandssamarbeidet. 
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19/21 Aktuelle saker 
 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
 

Behandling 
Det ble gitt korte orienterte fra fylkeskommunene: 
 
 
Innlandet fylkeskommune 
 

- Fylkeskommunedirektør har lagt fram en sak der oppdeling av Innlandet 
vurderes. I innstillingen foreslås det at Innlandet videreføres som egen 
fylkeskommune. Saken behandles av fylkestinget i desember. 

- Budsjettet for 2022 er stramt pga. svak befolkningsutvikling. 
 
Vestfold og Telemark fylkeskommune 

- Det skal også i Vestfold og Telemark legges fram en sak om framtidig 
fylkesstruktur. Prosessen er ikke igangsatt. 

- Budsjettarbeidet for 2022 har prioritet og handlingsrommet vil være 
begrenset. 

- Fokus på klima og miljø, der man fra fylkeskommunen er opptatt av grønn 
vekst. 

 
Oslo kommune 

- Tilleggsavtale til byvekstavtale (Oslo og tidligere Akershus fylkeskommune) 
- Fokus på økte statlig finanseringsandel ved kollektivutbygging (økning til 

70% i Hurdalsplattformen) 
- Utfordrende at kompensasjonsordningen til kollektiv pga. korona ikke er 

forlenget. 
- Biogass (bompengefritak) 
- Åpning av Munch-museet 22. oktober 

 
Viken fylkeskommune 
 

- Fylkesrådet legger fram en sak/utredning om deling av Viken. Fylkestinget 
får saken til førstegangsbehandling 16. og 17. desember. Deretter vil 
fylkestinget sende saken på høring til berørte instanser og det legges opp til 
endelig fylkestingsbehandling 16. og 17. februar 2022. 

 
 
Informasjon fra sekretariatet 

- Prosessene knyttet til regionreformen i de ulike fylkeskommunene berører 
ikke sekretariatet direkte. På sikt kan dette bli noe mer utfordrende dersom 
fylkene går inn i en periode med innadrettet fokus. 

- Gjennomføring av Europaforum med god politisk deltagelse og stort 
engasjement. 
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- Interessepolitisk arbeid som er gjennomført siste tiden: 
o Brev til regjeringen om biogass 
o Brev til KMD om Interreg 2022 
o Høringsinnspill til kommunalkomiteen om Interreg 
o Høringsinnspill til transport og kommunikasjonskomiteen om 

budsjettforslaget for 2022. 
 

 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
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20/21 Status samferdsel 
 
 

Sekretariatets innstilling  
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 

Behandling 
Orienteringssak der det pågående arbeidet på samferdselsområdet var beskrevet. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
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21/21 Status Næring og kompetanse 
 
 

Sekretariatets innstilling  
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 

Behandling 
Orienteringssak der det pågående arbeidet på områdene næring og kompetanse var 
beskrevet. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen. 

Vedtak 
Representantskapet tar informasjonen til orientering. 
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22/21 Handlingsplan 2022 
 

Sekretariatets innstilling  
Representantskapet godkjenner handlingsplanen for 2022 

Behandling 
Sekretariatsleder orienterte om at det framlagte forslag til handlingsplan bygger på 
vedtatt strategi, samtidig som planforslaget er på overordnet nivå. 
 
Det var enighet om å omformulere punktet i handlingsplanen om europeiske 
nettverk: 
 
Forslag i handlingsplanen: 
Europeiske nettverk som Scandria Alliance, STRING og BSSSC vil bli brukt som 
plattformer for politisk påvirkningsarbeid i EU på prioriterte politikkområder i 
viktige saker, i allianse med andre europeiske regioner. 
 
Ny og vedtatt formulering: 
Deltagelse i relevante europeiske nettverk vil bli brukt som plattformer for politisk 
påvirkningsarbeid i EU på prioriterte politikkområder. 
 
Det var også enighet om å endre ordlyden i handlingsplanen om samarbeidet med 
Osloregionens Europakontor: 
 
Forslag i handlingsplanen: 
Osloregionens Europakontor er fylkeskommunenes kontor i Brussel. ORE vil være 
en informant i Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid og en 
samarbeidspartner ved eventuelle aktiviteter i Brussel.  
 
Ny og vedtatt formulering: 
Fylkeskommunene er medlemmer i Osloregionens Europakontor (ORE). ORE vil 
være en ressurs i Østlandssamarbeidets europapolitiske arbeid og en 
samarbeidspartner ved eventuelle aktiviteter i Brussel.  
 
Med de justeringer som ble vedtatt, sluttet representantskapet seg til innstillingen. 

Vedtak 
Representantskapet godkjenner handlingsplanen for 2022 med de endringer som 
ble vedtatt i møtet. 
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23/21 Budsjett 2022 
 

Sekretariatets innstilling  
 

1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2022 
med en samlet kostnadsramme på 5.304.000 kr. 

2. Fordelingsnøkkelen som ble brukt i 2020 og 2021 benyttes også i 2022. På 
bakgrunn av dette anmoder representantskapet om at det gjøres følgende 
avsetninger til kontingent på 2022-budsjettet til dekning av 
basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet 

a. Innlandet fylkeskommune: 1 326 000 

b. Oslo kommune: 663 000 

c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 326 000 

d. Viken fylkeskommune: 1 989 000 

3. Tiltak/prosjekter ut over det som ligger i basisfinansieringen, eller hvor ikke 
alle fylkeskommunene deltar, forutsettes realisert ved bidrag fra de 
deltakende fylkeskommuner og/eller gjennom ekstern finansiering. 

4. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) 
i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet. 

5. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av 
ekstern bistand for gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet – 
innenfor vedtatt budsjettramme. 

 

Behandling 
Sekretariatsleder orienterte om justeringene som er gjort i budsjettet i etterkant av 
representantskapets drøfting av saken på møte i juni 2021. 
 
Representantskapet sluttet seg til innstillingen.  
 

Vedtak 

1. Representantskapet godkjenner det framlagte budsjettforslaget for 2022 
med en samlet kostnadsramme på 5.304.000 kr. 

2. Fordelingsnøkkelen som ble brukt i 2020 og 2021 benyttes også i 2022. På 
bakgrunn av dette anmoder representantskapet om at det gjøres følgende 
avsetninger til kontingent på 2022-budsjettet til dekning av 
basisvirksomheten i Østlandssamarbeidet 

a. Innlandet fylkeskommune: 1 326 000 

b. Oslo kommune: 663 000 
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c. Vestfold og Telemark fylkeskommune: 1 326 000 

d. Viken fylkeskommune: 1 989 000 

3. Tiltak/prosjekter ut over det som ligger i basisfinansieringen, eller hvor ikke 
alle fylkeskommunene deltar, forutsettes realisert ved bidrag fra de 
deltakende fylkeskommuner og/eller gjennom ekstern finansiering. 

4. Hver fylkeskommune dekker fortsatt sine egne utgifter (til møter, reiser mv) 
i forbindelse med aktivitetene i Østlandssamarbeidet. 

5. Sekretariatsleder gis fullmakt til å initiere nødvendige avtaler om kjøp av 
ekstern bistand for gjennomføring av aktiviteter i handlingsprogrammet – 
innenfor vedtatt budsjettramme. 
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24/21 Valgkomite 
 
 

Sekretariatets innstilling 
 

1. Representantskapet oppretter Østlandssamarbeidets valgkomité. Komiteen 
skal ha minimum 2 medlemmer.  

2. Valgkomiteen skal fremme forslag til: 
a. leder og nestleder i Østlandssamarbeidets ulike politiske organer 
b. kandidater til politiske styreverv i internasjonale organisasjoner og 

nettverk der Østlandssamarbeidet deltar. 
3. Valgkomiteen skal i sitt arbeid etterstrebe god geografisk og partipolitisk 

balanse i fordelingen av politiske verv. 
4. Som leder av valgkomiteen for inneværende fylkestingsperiode velges 

……………………, og som nestleder velges ……………………………. 
 

Behandling 
Det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for saken. 
 
Representantskapet utpekte følgende medlemmer til valgkomiteen for 
inneværende fylkestingsperiode: 
 

• Siv Henriette Jacobsen, leder 
• Even Aleksander Hagen 
• Terje Riis-Johansen 

 

 

Vedtak 
1. Representantskapet oppretter Østlandssamarbeidets valgkomité. Komiteen 

skal ha minimum 2 medlemmer.  
2. Valgkomiteen skal fremme forslag til: 

a. leder og nestleder i Østlandssamarbeidets ulike politiske organer 
b. kandidater til politiske styreverv i internasjonale organisasjoner og 

nettverk der Østlandssamarbeidet deltar. 
3. Valgkomiteen skal i sitt arbeid etterstrebe god geografisk og partipolitisk 

balanse i fordelingen av politiske verv. 
4. Som leder av valgkomiteen for inneværende fylkestingsperiode velges Siv 

Henriette Jacobsen og som medlemmer velges Even Aleksander Hagen og 
Terje Riis-Johansen. 
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25/21 Møteplan for representantskapet 2022 
 
 

Sekretariatets innstilling 
 
Representantskapet slutter seg til sekretariatets forslag til møtekalender for 2022. 
De ordinære møtene i representantskapet gjennomføres: 

1. Fredag 1. april kl. 10:00-14:00 
2. Torsdag 27. oktober kl. 14:00 – fredag 28. oktober kl. 11:30 

 

Behandling 
Det ble gitt en kort orientering om bakgrunnen for saken. 
 
Representantskapet pekte på at man, i tillegg til to årlige fysiske møter, også bør 
vurdere om det kan være naturlig å legge inn et par korte digitale møter for 
behandling av interessepolitiske saker. 
 
Det ble også gjort oppmerksom på at foreslått møtedato høsten 2022 kolliderer 
med møte i storbynettverket. Det ble derfor besluttet å forskyve høstmøtet til 3. 
og 4. november. 
 

 

Vedtak 
1. De ordinære møtene i representantskapet gjennomføres: 

- Fredag 1. april kl. 10:00-14:00 
- Torsdag 3. november kl. 14:00 – fredag 4. november kl. 11:30 

2. Representantskapet ser det som naturlig at det også kan settes opp kortere 
digitale møter i tillegg til de to fysiske møtene. 
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Saksframlegg Saksnr.: 2020/137189 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Møteprotokoll møte 4. februar 2022 

 

Godkjenning av protokoll fra møte 4. februar 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet godkjenner forslaget til protokoll fra møtet 4. februar 2022. 
 

 

Saksredegjørelse 
Protokoll fra møte i representantskapet 4. februar legges nå fram for endelig godkjenning. 
Utkast til protokoll ble sendt ut til representantskapets medlemmer 7. februar med frist 11. 
februar for kommentarer og innspill. Det er ikke mottatt kommentarer til protokollutkastet. 

 
 
21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet representantskap 01.04.2022 2/22 
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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: 

20
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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. 
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Saksframlegg Saksnr.: 2020/137149 
 

 

 

 

 

Aktuelle saker 1. april 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar informasjonen til orientering 
 

 

Saksredegjørelse 
Møtene i Østlandssamarbeidet skal bidra til deling av informasjon og erfaringer på tvers av 
fylkeskommunene.  
 
Det legges denne gangen opp til at det gis korte orienteringer (5-10 minutter) fra 
fylkeskommunene om aktuelle saker som kan ha interesse utover egen fylkeskommune.  
Denne gangen kan det være naturlig og nyttig med en gjensidig oppdatering på status etter 
fylkestingsmøtene i Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark som nylig har drøftet oppdeling 
av de nåværende fylkeskommunene.  
 
Det settes også av tid slik at sekretariatet kan orientere om aktuelle saker som sekretariatet 
arbeider med og som ikke behandles i øvrige saker på sakskartet. 
 
 
21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet representantskap 01.04.2022 3/22 
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Saksframlegg Saksnr.: 2021/43638 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Protokoll fra valgkomiteen 

 

Europaforum – valg av ny ledelse 

 

Valgkomiteens innstilling 
Som ny leder for Østlandssamarbeidets Europaforum velges fylkesordfører i Viken, Roger 
Ryberg. 
 

 

Saksredegjørelse 
Anne-Marte Kolbjørnshus og Gunn Marit Helgesen ble på møte i representantskapet 6. mars 
2020 valgt som hhv. leder og nestleder i Østlandssamarbeidets Europaforum, jf. sak 18/2020.  
 
Kolbjørnshus, varslet 30. november 2021 at hun ønsket å få fritak fra vervet som leder i 
europaforumet.  
 
Representantskapet opprettet på møte 4. november 2021 en egen valgkomite, blant annet 
med ansvar for å fremme forslag til leder og nestleder i Østlandssamarbeidet sine ulike 
politiske organer. Medlemmene i valgkomiteen er Siv Henriette Jacobsen (leder), Even 
Aleksander Hagen og Terje Riis-Johansen.  
 
I forbindelse med valgkomiteens behandling av sak 01/22 ble fylkesordfører i Viken, Roger 
Ryberg, innstilt som ny leder i forumet. 
 
Saken legges nå fram for sluttbehandling i representantskapet. 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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PROTOKOLL FRA MØTE I VALGKOMITEEN 
 

Valgkomiteen i Østlandssamarbeidet består av  

• Siv Henriette Jacobsen (leder) 

• Even Aleksander Hagen 

• Terje Riis-Johansen 

 

 

Valgkomiteen i Østlandssamarbeidet har behandlet følgende saker:  

 

 

Sak 01/2022 Valg av ny leder for Østlandssamarbeidets Europaforum 

 

Forslag til innstilling fra valgkomiteens leder 

Som ny leder for Østlandssamarbeidets Europaforum velges fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg. 

 

Behandling 

Valgkomiteen sluttet seg til innstillingen. Innstillingen oversendes representantskapet for 

sluttbehandling/godkjenning. 

 

Valgkomiteens innstilling  

Som ny leder for Østlandssamarbeidets Europaforum velges fylkesordfører i Viken, Roger Ryberg. 

 

 

Sak 02/2022 Valg av ny nestleder i fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse 

 

Forslag til innstilling fra valgkomiteens leder 

Som ny nestleder i fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse velges hovedutvalgsleder i Vestfold og 

Telemark, Mette Kalve. 

 

Behandling 

Valgkomiteen sluttet seg til innstillingen. Innstillingen oversendes til fagpolitisk utvalg for næring og 

kompetanse for sluttbehandling/godkjenning. 

 

Valgkomiteens innstilling  

Som ny nestleder i fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse velges hovedutvalgsleder i Vestfold og 

Telemark, Mette Kalve. 

 

Oslo, 12. januar 2022 

 

Siv Henriette Jacobsen 

Leder av valgkomiteen 
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Saksframlegg Saksnr.: 2021/25243 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Årsrapport 2021 

 

Årsrapport 2021 

 

Sekretariatets innstilling 
1. Forslag til årsrapport 2021 vedtas som årsrapport 2021 for Østlandssamarbeidet. 

 
2. Årsrapporten sendes fylkeskommunene med henstilling om at den legges fram til 

orientering for aktuelle politiske utvalg. 
 

 

Saksredegjørelse 
Bakgrunn 
Fra og med 2020 ble rapporteringen fra Østlandssamarbeideidet virksomhet lagt om, slik at 
det nå utarbeides (1) et formelt dokument som legges fram for behandling/godkjenning av 
representantskapet, og (2) en digital årsrapport som samler aktiviteter fra året som er gått.  
 
Den digitale årsrapporten kan fungere bedre på forskjellige kommunikasjonsflater, og kan 
dermed gjøre informasjon om aktivitetene i samarbeidet bedre tilgjengelig både eksternt og 
internt.  
 
Forslag til årsrapport for 2021 er vedlagt. Rapporten har et forord v/representantskapets 
leder. Årsrapporten er en gjennomgang av de ulike innsatsområdene som 
Østlandssamarbeidet har jobbet med i 2021.  
 
Regnskap 2021 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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Årsregnskapet er innarbeidet i årsrapportens kap. 7. Regnskapet til Østlandssamarbeidet 
føres av Viken fylkeskommune og revideres av Viken fylkesrevisjon. I tillegg til det ordinære 
regnskapet, føres et driftsregnskap etter formål, for bedre å synliggjøre sammenhengen 
mellom aktiviteter og regnskap. I regnskapsrapporten sammenstilles regnskapstallene fra 
2021 med tilsvarende tall fra 2019 og 2020. Revisjonsrapporten er innarbeidet i kap. 8.  
 
Forskriftens §8-2 krever at årsregnskap til interkommunale politiske råd (IPR) skal inneholde 
noter med opplysning om:  

• hvor stor andel av samarbeidets inntekter som kommer fra deltakerkommunene, 
og hvor stor andel av samarbeidets inntekter som kommer fra andre. 

• overføringer fra deltakerkommunene som er foretatt for å dekke inn et 
merforbruk i samarbeidet.  

 
Disse opplysningene framgår av vedlagt note 20 fra Viken fylkeskommunes regnskap for 2021. 
 
Egenkapitalen pr 31.12.2020 var kr 6.572.689. Det ble i utgangspunktet budsjettert med et 
merforbruk på kr. 500.000. Det samlede merforbruket i 2021 ble kr 2.867.184, og foreslås 
dekket inn fra bundet fond. Det betyr at egenkapitalen pr 31.12.2021 er redusert til kr. 
3.705.505. Merforbruket er en direkte konsekvens av at representantskapet på møte i juni 
2021 besluttet å ta ned størrelsen på fondet gjennom reduserte kontingentinnbetalinger fra 
fylkeskommunene på totalt 3,4 mill. kroner i 2021. 
 
Behandling på møte i administrasjonsutvalget 
Årsrapporten ble drøftet på møte i administrasjonsutvalget 11. mars. Utvalget sluttet seg til 
innstillingen i saken. 
 
 
21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Saksframlegg Saksnr.: 2022/28965 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Prosjekt grønne næringstransporter 

 

Grønne næringstransporter 

 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet ser positivt på at fylkeskommunene forsterker samarbeidet 

slik at man kan få til en raskere utbygging av nødvendig utslippsfri ladeinfrastruktur 
for næringstransportene i landsdelen. 

2. Representantskapet legger til grunn at man gjennom forprosjektet utarbeider 
detaljerte arbeidspakker med kostnadsestimat og tilhørende finansieringsplaner. 

 

 

Saksredegjørelse 
Bakgrunn  
Mobilitetsgruppen i Østlandssamarbeidet har det siste året sett på ulike 
samarbeidsmuligheter mellom fylkeskommunene på mobilitetsområdet. Et av temaene som 
har vært drøftet er klimagassutslippene fra næringstransportene i landsdelen. Totale utslipp i 
2020 fra tunge kjøretøy i de 4 fylkene på Østlandet var ca. 1.26 millioner tonn 
CO2-ekvivalenter. Dette utgjør ca. 44% av totale utslipp fra tunge kjøretøy i Norge (Kilde: 
Miljødirektoratet). Østlandet har en betydelig andel av tungtransporten i Norge, både fordi 
mye importvarer går landveien fra Sverige, men også grunnet betydelig eksportrettet 
industriaktivitet i regionen. I følge NTP 2022-2033 skal halvparten av nye lastebiler i 2030 
være utslippsfrie. Næringen jobber for å omstille seg raskere enn det, og etablering av ny 
infrastruktur og nye energistasjoner er avgjørende for å få til dette.  
Videre viser statistikken at ca. 34 % av utslippene i veitrafikken i Østlandsfylkene i 2020 var fra 
tunge kjøretøy. De siste tallene viser at disse utslippene økte med 2 % fra 2019 til 2020. 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 
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For at målene om utslippsreduksjon fra de tyngste kjøretøyene, er det nå viktig å få etablert 
et sammenhengende nettverk med nye energistasjoner langs viktige transportkorridorer som 
E18, E6, E134. Det å legge til rette for energistasjoner for fossilfrie drivstoff er et saksområde 
som spenner over flere sektorer (samferdsel, miljø/ klima, plan) i fylkeskommuner og 
kommuner, og det er nå behov for koordinert innsats og styrket samhandling. 
Fylkeskommunene på Østlandet kan nå å ta en ledende og koordinerende rolle i dette 
arbeidet. 
 
Problemstillingen har vært: hvordan kan fylkeskommunene bidra til raskere utrulling av 
infrastruktur for el, biogass og hydrogen i de viktigste transportkorridorene i landsdelen.   
Med bakgrunn i positive signaler fra fagpolitisk utvalg på høstmøte i 2021, har det de siste par 
månedene vært arbeidet videre med saken. Østlandssamarbeidet sin mobilitetsgruppe har 
deltatt aktivt i dette arbeidet. 
 
Til møte i fagpolitisk utvalg 21. februar ble det lagt fram en prosjektskisse for et treårig 
samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene, jf. vedlagt prosjektskisse.  
 
Følgende vedtak gjort: 

1. Fagpolitisk utvalg ser positivt på at fylkeskommunene i landsdelen samarbeider slik 
at man kan få til en raskere utbygging av nødvendig infrastruktur/energistasjoner 
for el, biogass og hydrogen. 

2. Framlagt prosjektskisse er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. 
3. Gjennom forprosjektet utarbeides en mer detaljert aktivitetsplan for prosjektet.  
4. Fagpolitisk utvalg legger til grunn at prosjektet presenteres for representantskapet 

på møte 1. april.  
 
Prosjektmål og forventede resultater 
Fylkeskommunene på Østlandet skal, i samarbeid med kommunene langs de viktigste 
transportkorridorene, legge til rette for effektiv saksbehandling og koordinering av arbeidet 
med å få identifisert og avsatt arealer for energistasjoner til grønne næringstransporter. 
Prosjektet skal bidra til å:  

• Styrke saksbehandlerkompetanse i kommuner og fylker knyttet til tilrettelegging 
for fornybare drivstoff til transport (el, hydrogen og biogass) 

• Utvikle felles kompetanse mellom enheter/fagavdelinger i kommuner og 
fylkeskommuner 

• Identifisere egnede arealer for energistasjoner ut fra et korridorperspektiv 
• Styrke dialogen med næringslivet for kompetansebygging, forventningsavklaringer 

og kommunikasjon av målsettinger 
 
Prosjekteierskap og -organisering 
Prosjektet eies av fylkeskommunene på Østlandet, og det foreslås at mobilitetsgruppen i 
Østlandssamarbeidet er styringsgruppe for prosjektet. Det etableres en prosjektgruppe med 
fagpersoner fra fylkeskommunene og deltagende partner-kommuner langs de viktigste 
transportkorridorene i landsdelen. 
 
En egen prosjektleder engasjeres i 50% stilling for å koordinere aktivitetene i prosjektet. Her 
kan det være aktuelt med frikjøp av nødvendig kapasitet fra en av fylkeskommunene. 
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Prosjektet støttes av grønt landtransportprogram som vil bli trukket inn i arbeidet.  
Sekretariatet har god dialog med Osloregionen IPR, som har et tilsvarende prosjekt under 
planlegging. De to sekretariatene vil derfor jobbe tett sammen slik at man kan utnytte 
ressursene og samlet adm. kapasitet på en best mulig måte og for å sikre god måloppnåelse.  
De konkrete arbeidspakkene vil konkretiseres i forprosjektfasen fram mot sommeren 2022. 
 
Finansiering 
Det treårige prosjektet har et samlet volum på 4,0 mill. kroner og delfinansieres gjennom 
egeninnsats hos fylkeskommunene og de 8 deltagende partner-kommunene.  
Vestfold og Telemark fylkeskommune har - på vegne av fylkeskommunene på Østlandet - 
sendt en søknad om 1,5 mill. kroner i klimasatsmidler til hovedprosjektet. Hvorvidt prosjektet 
tildeles klimasatsmidler, vil trolig bli avklart før sommeren 2022.  
 
I prosjekt-budsjettet er det så langt satt av totalt kr. 340.000 i finansiering fra 
Østlandssamarbeidet for perioden 2022-24. Dersom søknaden om klimasatsmidler ikke blir 
innvilget, vil finansieringen over Østlandssamarbeidet sine budsjetter måtte økes for at 
hovedprosjektet skal kunne gjennomføres. 
 
I og med at prosjektet er godt administrativt og politisk forankret hos fylkeskommunene, ser 
sekretariatet det som naturlig at framdriftsplanen følges og at forprosjektet starter opp som 
planlagt 1. april 2022.  
 
Sekretariatsleder vil gi en nærmere orientering i møtet. 
 
 
21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Prosjekt - grønne næringstransporter på Østlandet 

 

Bakgrunn for prosjektet 

Mangel på tilgjengelig infrastruktur for el, hydrogen og biogass kan bli en barriere for bruk av disse 

drivstoffene til næringstransport. Mens transportnæringa har store ambisjoner om reduksjon av 

klimagassutslipp og investerer i kjøretøy, er infrastrukturen foreløpig ikke på plass. 

Kommunene opplever utfordringer med å finne arealer til energistasjoner som skal levere drivstoff, 

og saksbehandling av søknader om areal og godkjenninger er en kompleks og tidkrevende oppgave. 

For raskere å få på plass nødvendig infrastruktur er det viktig å samarbeide på tvers av kommuner og 

regioner. Det kan også være nødvendig å forsterke samarbeidet på tvers av landegrensene for på 

denne måte å sikre sømløse næringstransporter i de viktigste transportkorridorene i og gjennom 

landsdelen. 

Fylkeskommunene på Østlandet har det siste året drøftet disse felles utfordringene og vil nå 

forsterke samarbeidet gjennom et 3-årig samarbeidsprosjekt. 

 

Prosjektmål 

Prosjektet skal bidra til å effektivisere fylkeskommunenes og kommunenes arbeid med areal og 

saksbehandling slik at man raskere får planlagt og bygd energistasjoner for el, hydrogen og biogass. 

 

Forventede resultater 

Fylkeskommunene på Østlandet skal, i samarbeid med kommunene langs de viktigste 

transportkorridorene, legge til rette for effektiv saksbehandling og koordinering av arbeidet med å få 

identifisert og avsatt arealer for energistasjoner til grønne næringstransporter. 

Prosjektet skal bidra til å:  

• Styrke saksbehandlerkompetanse i kommuner og fylker knyttet til tilrettelegging for 

fornybare drivstoff til transport (el, hydrogen og biogass) 

• Utvikle felles kompetanse mellom enheter/fagavdelinger i kommuner og fylkeskommuner 

• Identifisere egnede arealer for energistasjoner ut fra et korridorperspektiv 

• Styrke dialogen med næringslivet for kompetansebygging, forventningsavklaringer og 

kommunikasjon av målsettinger 
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Aktiviteter i prosjektet 

• Møter mellom fylkeskommuner og kommuner på politisk og adm/fag-nivå 

• Kompetansebyggende tiltak som workshops om fornybare drivstoff, sikkerhetsaspekter, 

forventet tilgjengelighet av kjøretøy, behov knyttet til etablering av lade- og fyllestasjoner, 

næringslivets behov for tilgang på drivstoff, energiforsyningsaspekter (nettkapasitet, 

produksjon og distribusjon av drivstoff) osv. 

• Metodeutvikling: Effektiv saksbehandling for energistasjoner. Herunder samarbeid om å 

utvikle rutiner som gjør saksbehandling tids- og ressurseffektivt og mest mulig forutsigbart 

for næringslivet. 

• Infrastruktur og areal: I samarbeid med kommuner og andre berørte parter, skal det 

gjennomføres helhetlige mulighetsstudier og arealkartlegginger langs de viktigste 

transportkorridorene. 

• Kommunikasjonsaktivteter: Utveksling/deling av informasjon med interne og eksterne 

samarbeidspartnere. 

Konkretisering og prioritering av aktiviteter drøftes nærmere av styringsgruppen og prosjektgruppen. 

 

Prosjekteierskap og -organisering 

Prosjektet eies av fylkeskommunene på Østlandet, der mobilitetsgruppen i Østlandssamarbeidet vil 

være prosjektets styringsgruppe. Det etableres en prosjektgruppe med fagpersoner fra 

fylkeskommunene og noen utvalgte kommuner i landsdelen. En egen prosjektleder engasjeres i 50% 

stilling for å koordinere aktivitetene i prosjektet.  

 

Prosjektpartnere 

I tillegg til fylkeskommunene på Østlandet, deltar følgende kommuner fra de ulike 

transportkorridorene som partnere i prosjektet: 

• Innlandet FK: Kongsvinger, Gjøvik og Nord Fron 

• Viken FK: Lillsetrøm, Asker, Moss og Fredrikstad 

• Vestfold og Telemark FK: Porsgrunn 

I forprosjektfasen skal ytterligere en kommune fra Vestfold og Telemark inviteres inn som partner. I 

prosjektet vil man også ha et tett samarbeid med Grønt Landtransportprogram. 

 

Budsjett 

Prosjektet har et totalbudsjett på 4,0 mill. for perioden 2022-24, jf. vedlegg. 

 

Prosjektperiode 

Forprosjekt gjennomføres fram i Q1 2022. Hovedprosjektet starter opp Q2 2022 og avsluttes Q4 

2024 
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PROSJEKTBUDSJETT 

 

BUDSJETT

Kostnader 2022 2023 2024 Totalt

Kommuner 480 000                                   480 000      480 000      1 440 000   

Fylkeskommuner 240 000                                   240 000      240 000      720 000      

Prosjektleder 480 000                                   480 000      480 000      1 440 000   

Kommunikasjon 50 000                                     100 000      100 000      250 000      

Andre kostnader 50 000                                     50 000        50 000        150 000      

Totalt 1 300 000                                1 350 000   1 350 000   4 000 000   

Finansiering 2022 2023 2024 Totalt

Egeninnsats fylkeskommuner 240 000                                   240 000      240 000      720 000      

Egeninnsats kommuner 480 000                                   480 000      480 000      1 440 000   

Østlandssamarbeidet 280 000                                   30 000        30 000        340 000      

Annen finansiering -                

Klimasats 300 000                                   600 000      600 000      1 500 000   

Totalt 1 300 000                                1 350 000   1 350 000   4 000 000   

71



 

Saksframlegg Saksnr.: 2022/28965 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Oversikt over aktørers roller og ansvar 

2 Vurdering av behov for virkemidler 

 

Krisen i Oslofjorden 

 

Sekretariatets innstilling 
1. Representantskapet slutter seg til forslagene for oppfølging av arbeidet med krisen 

i Oslofjorden.  
2. Representantskapet ber administrasjonsutvalget om å allokere administrative 

ressurser til å følge opp arbeidet. 
3. Representantskapet ber sekretariatet om å etablere en administrativ 

koordineringsgruppe for felles aktiviteter og utveksling av informasjon sammen 
med Osloregionen. Fylkeskommunenes deltakelse i koordineringsgruppen 
organiseres gjennom administrasjonsutvalget. 

 

 

Saksredegjørelse 
 
Bakgrunn 
Oslofjorden er i krise. I mars 2021 la regjeringen Solberg fram helhetlig tiltaksplan for en ren 
og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv. etter anmodning fra Stortinget.  
Planen skal «samordne, forsterke og supplere» arbeidet som gjøres for å forbedre miljøet i 
fjorden, og viser regjeringens viktigste prioriteringer fram mot 2026. Tiltak i hele nedbørfeltet 
er nødvendig for å bedre vannmiljøet i Oslofjorden. 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet representantskap 01.04.2022 7/22 
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Fylkeskommunene har ansvar for vannforvaltning og samarbeider i vannregioner på tvers av 
fylkesgrensene i landsdelen. Fra 2020 ble vannregionene endret, med to nye vannregioner 
rundt Oslofjorden: Vestfold og Telemark og Innlandet og Viken. Fylkeskommunene arbeider 
etter regionale vannforvaltningsplaner og har et utstrakt samarbeid med kommunene 
gjennom vannområder i vannregionene. 
 
Fylkeskommunene har også et helhetlig ansvar som samfunnsutviklere. I tillegg til 
vannforvaltning berører krisen i Oslofjorden mange fagområder hvor fylkeskommunene har et 
ansvar, som arealbruk, næring, samferdsel, landbruk, friluftsliv, kulturarv m.m., og krever 
koordinering mellom ulike forvaltningsnivåer. 
 
Prosess 
På møtet 4. februar vedtok representantskapet at administrasjonsutvalget og sekretariatet 
skal utarbeide et forslag til hvordan saken om Oslofjorden kan følges opp. 
Administrasjonsutvalget utpekte en kontaktgruppe med fagpersoner som har bistått 
sekretariatet i arbeidet. I tillegg til forslag til hva som skal skje i det videre arbeidet ba utvalget 
om en oversikt over ulike aktørers roller/mål. En slik oversikt framgår av vedlegg 1.  
 
Sekretariatet har hatt bilaterale møter med kontaktpersonene, og det har vært et fellesmøte 
med fylkesadministrasjonene og sekretariatet i Osloregionen. Saken har også vært sendt ut 
skriftlig for kommentarer og endringsforslag fra fylkesadministrasjonene.  
 
Osloregionen har arbeidet med Oslofjorden forankret i handlingsplanen for 2022, og 
fylkesrådet i Viken arbeider med en egen sak om Oslofjorden etter bestilling fra fylkestinget. 
Derfor har sekretariatet hatt egne møter med sekretariatet i Osloregionen og 
fylkesadministrasjonen i Viken for å sikre koordinering og god informasjonsflyt i arbeidet med 
saken. 
 
Forslag til oppfølging 
Aktiviteter i Østlandssamarbeidet skal understøtte fylkeskommunenes (og kommunenes) 
arbeid med å bedre miljøtilstanden i Oslofjorden. Dette kan gjøres gjennom interessepolitisk 
arbeid, informasjonsformidling og tilrettelegging for erfaringsutveksling og kunnskapsdeling.  
 
Hovedfokuset er på fylkeskommunenes rolle som samfunnsutvikler og ansvar knyttet til 
tiltaksplanen for Oslofjorden og regionale vannforvaltningsplaner. 
 
1: Interessepolitisk arbeid og formidling 
Etter sekretariatets vurdering er det forslagene innen interessepolitisk arbeid og formidling 
som enklest kan følges opp gjennom konkrete aktiviteter eller prosesser: 
 

 Fylkesadministrasjonene er samstemte i at en felles og samordnet innsats i det 
interessepolitiske arbeidet er viktigst. Oslofjorden trenger større politisk 
oppmerksomhet nasjonalt, og det er behov for flere ressurser og virkemidler for å 
følge opp tiltaksplanen for Oslofjorden og de regionale vannforvaltningsplanene.  
 
I arbeidet med vannforvaltningsplanene har fylkeskommunene gjort vurderinger av 
behov for virkemidler (se vedlegg 2). Dette kan legge grunnlaget for en videre prosess 
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som avklarer felles posisjoner. I det interessepolitiske arbeidet vil det være nødvendig 
med god samordning med kommunene, Osloregionen og ordføreroppropet for 
Oslofjorden. 
 
Spørsmålet om overføring av relevante virkemidler fra statsforvalteren til 
fylkeskommunene er viktig. Det anbefales imidlertid å holde dette separat fra arbeidet 
for flere ressurser til arbeidet med vanntilstanden i Oslofjorden. Oppgaveoverføringer 
til fylkeskommunene følges opp i KS. 
 

 Fylkesadministrasjonene peker på informasjonsformidling som et mulig felles initiativ. 
Vurderingen er at det ikke gjøres en god nok jobb med å formidle det arbeidet som 
faktisk foregår for å forbedre tilstanden i Oslofjorden, og at fylkeskommunene hver for 
seg ikke har kapasitet til å følge dette opp.  
 
Derfor foreslås det å se nærmere på om fylkeskommunene bør gjennomføre et felles 
formidlingsprosjekt for innsatsen rundt Oslofjorden. Her blir det viktig å avklare behov, 
formål og målgrupper før et prosjekt eventuelt iverksettes. 

 
2: Samhandling og samordning på tvers 
Samhandling og samordning på tvers av fagområder og forvaltningsnivåer er et komplekst 
tema. Landbruk og avløp er de klart største utfordringene for tilstanden i Oslofjorden, men 
arbeidet med miljøtilstanden i fjorden bør også involvere flere fagområder.  
 
Med hensyn til hva fylkeskommunene kan gjøre i fellesskap gjennom Østlandssamarbeidet (i 
samarbeid med kommunene i Osloregionen) er det i første omgang faglige arrangement eller 
samlinger for kunnskapsdeling og læring. 
 

 Samarbeid på tvers av fagområder er en utfordring. Innsatsen for å forbedre 
tilstanden i fjorden beskrives som fragmentert. Som vannregionmyndigheter har både 
Viken og Vestfold og Telemark fokus på hvordan samarbeidet på tvers av fagområder 
kan styrkes i arbeidet med regional vannforvaltning. Utover arbeidet med 
vannforvaltningsplanene har fylkeskommunene også et ansvar for å gjennomføre 
tiltak og ta hensyn til vannmiljøet på andre fagområder, og dette må ivaretas gjennom 
fylkeskommunenes planarbeid.  
 
I rollen som samfunnsutvikler og sektormyndighet bør fylkeskommunene derfor 
tilstrebe en økt samordning mellom arealbruk, landbruk, næring, samferdsel, 
friluftsliv, kulturarv m.fl.  
 
Tilstanden i fjorden påvirker utviklingsmulighetene på flere områder, samtidig som det 
kan være interessemotsetninger og målkonflikter, f.eks. mellom vannmiljø og 
landbruksinteresser, næringsutvikling, arealbruk o.l. Her kan fylkeskommunene se på 
hvordan de bruker egne virkemidler, og samspillet mellom statlige, fylkeskommunale 
og kommunale virkemidler, f.eks. på landbruksområdet. 
 

 Kommunene er de viktigste aktørene som gjennomfører tiltak for å forbedre 
tilstanden i fjorden. Fylkeskommunene har et veletablert samarbeid om 
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vannforvaltning med kommunene, både politisk og administrativt, gjennom 
vannområdene.  
 
Samtidig er fylkesadministrasjonenes vurdering at det ikke er gjort nok for å forankre 
arbeidet med tiltaksplanen for Oslofjorden på en god måte i en flere kommuner som 
ikke grenser direkte mot fjorden. Her kan fylkeskommunene potensielt ta en større 
rolle. 

 
Organisering av det videre arbeidet 
Sekretariatet bør fortsatt ha en tett dialog med de ansvarlige for vannforvaltning i 
fylkesadministrasjonene. Derfor foreslår sekretariatet at gruppen med kontaktpersoner 
videreføres, supplert med andre fagpersoner da dette er relevant, slik at fylkeskommunenes 
interesser blir godt ivaretatt i fortsettelsen. Hvordan dette organiseres vil bli fulgt opp 
gjennom dialog med administrasjonsutvalget. 
 
Det vil også være viktig med et godt samarbeid med kommunene og Osloregionen i 
oppfølgingen av saken, både interessepolitiske og på andre områder. Aktiviteter som er 
relevante for både fylkeskommuner og kommuner bør gjennomføres i felleskap. Derfor 
foreslår sekretariatet at det etableres en administrativ koordineringsgruppe med 
Osloregionen, som skal bidra til god informasjonsflyt og koordinering av felles aktiviteter. 
Forslaget til vedtak i punkt 3. er koordinert med sekretariatet i Osloregionen, som vil legge 
fram en sak med et samstemt forslag til vedtak for sitt styre. 
 
For avklaring av politiske spørsmål kan det være nødvendig å drøfte disse nærmere i 
representantskapet. Det kan også være aktuelt med fellesmøte for representantskapet og 
interessepolitisk utvalg i Osloregionen for å samordne felles posisjoner og aktiviteter i det 
interessepolitiske arbeidet. 
 
 
 
21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Vedlegg 1: Oversikt over aktørers roller og ansvar 

1. Sentrale aktører som arbeider med tilstanden i Oslofjorden 
Nedenfor beskrives kort et utvalg av relevante aktører og deres rolle i arbeidet med Oslofjorden.  
 

1.1 Fylkeskommunen og vannforvaltning 
Norge er inndelt i vannregioner etter inndelingskriterier i vannforskriften, som implementerer EUs 
vanndirektiv i Norge. En vannregion er en administrativ inndeling for forvaltning av vann og vassdrag, 
inkludert grunnvann. Inndelingen er basert på nedbørfeltgrenser, ikke administrative grenser. 
 
I hver vannregion er det et vannregionutvalg bestående av berørte kommuner, fylkeskommuner, 
statsforvaltere og andre statlige etater på regionnivå. En fylkeskommune er vannregionmyndighet, med 
ansvar for å utarbeide en forvaltningsplan for vannregionen i samråd med vannregionutvalget. 
 
Fra 2020 ble vannregionene i Norge endret. Nå er det to vannregioner rundt Oslofjorden: Vestfold og 
Telemark og Innlandet og Viken, med henholdsvis Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken 
fylkeskommune som vannregionmyndighet. 
 
Vannregionen er store. For å få lokal forankring, lokal medvirkning og gode prosesser for konkret 
problemløsning er vannregionene inndelt i mindre vannområder, hvor kommunene og andre aktører 
samarbeider på tvers av kommunegrensene i vannområdet. Vannområdene er som regel organisert med et 
vannområdeutvalg og en vannområdekoordinator.  
 
Vannområdene spiller en viktig rolle i utarbeidelsen av forvaltningsplanene for vannregionene, og det er i 
stor grad i vannområdene at forvaltningsplanene gjennomføres med konkrete tiltak. Derfor er strukturene i 
vannområdene viktige for fylkeskommunenes samarbeid om vannforvaltning med kommunene og andre 
aktører. 
 
Nedenfor vises en modell som illustrerer vannforvaltningen i Norge: 
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1.2. Oslofjordrådet 
Oslofjordrådet ble konstituert 24. august 2021, med ordførere fra kommuner og fylkeskommuner rundt 
Oslofjorden. Rådet ledes av Klima- og miljøministeren, med Miljødirektoratet som sekretariat (og ansvarlig 
etat for arbeidet tiltaksplanen for Oslofjorden).  
 
Ambisjonen for Oslofjordrådet da det ble opprettet var at det skulle møtes årlig for å rapportere på status 
for oppfølgingen av tiltakene i planen, gjennom tiltakskort utarbeidet av direktoratet. I tillegg skal rådet være 
en arena hvor stat, fylkeskommune og kommune møtes for å utveksle erfaringer, og for å sikre utvikling og 
fremdrift. Fylkeskommunene og kommunene har fremmet ønsker en større rolle for Oslofjordrådet, med 
flere møter 
 

1.3. Osloregionen 
Osloregionen er et interkommunalt politisk råd med 64 kommuner, inkludert Oslo. Klima og miljø er et av 
innsatsområdene.  
 
Osloregionen har arbeidet med tiltaksplanen for Oslofjorden siden den ble lagt fram våren 2021. Faggruppen 
for klima og miljø fikk en presentasjon av tiltaksplanen fra departementet i mai. På forespørsel fra Klima- og 
miljødepartementet foreslo styret i Osloregionen kandidater til Oslofjordrådet i forkant av konstituerende 
møte i august 2021. Styret har også sendt brev til statsråden om Oslofjordrådet og støtte til 
Ordføreroppropet for Oslofjorden. 
 
Oslofjorden er vedtatt som en hovedprioritering i Osloregionens handlingsplan for 2022. P.t. arbeider 
sekretariatet i Osloregionen med å konkretisere samarbeidets aktiviteter tilknyttet arbeidet med 
miljøtilstanden i Oslofjorden for perioden 2022-2024. 
 

1.4. Frisk Oslofjord 
Frisk Oslofjord er et prosjekt som jobber for å frembringe ny kunnskap, testing av teknologi og formidling, 
både til forvaltning og innbyggere (særlig barn og unge). Hovedfokuset er på bunnområdene i fjorden. 
 
Prosjektets styringsgruppe har representanter fra Færder og Ytre Hvaler nasjonalparker, Vestfold og 
Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune, Kongsberggruppen, Miljødirektoratet og 
Fiskeridirektoratet. I tillegg er Havforskningsinstituttet, Kongsberg Maritime, Kartverket, Norges Geologiske 
undersøkelser, Norsk institutt for vannforskning og INSPIRIA science center med i prosjektgruppen. 
 

1.5. Andre samarbeidsorgan 
Det finnes en rekke ulike samarbeidsorgan o.l. av faglig/teknisk karakter som arbeider med tilstanden i og 
rundt Oslofjorden.  
 
Et eksempel er Oslofjorden Friluftsråd, et interkommunalt samarbeid for kommuner og fylkeskommuner 
rundt Oslofjorden, som også har med båtforeninger og andre brukerforeninger. Friluftsrådet har som 
hovedoppgave å gjøre strender og andre områder tilgjengelig for alle, fremme friluftslivet og beskytte 
naturen ved kysten. 
 
Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i Indre Oslofjord arbeider med å koordinere overvåkningen av 
miljøforholdene i fjorden, rapportere og redusere forurensingstilførselen i fjorden, og å bygge nettverk for å 
koordinere og utnytte ressursene i medlemskommunene bedre. Det finnes flere interkommunale samarbeid 
om vann, avløp og renovasjon. 
 
Kommunene er også organisert i interkommunale samarbeidsutvalg som skal, gjennom en felles operativ og 
administrativ organisering, samarbeide om en nødvendig interkommunal beredskap mot akutt forurensing. 
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2. Roller og ansvar i tiltaksplanen for Oslofjorden 
I del 2 av dokumentet vises en oversikt over alle tiltak og ansvarlige aktører i helhetlig tiltaksplan for 
Oslofjorden. Tiltakene er fordelt etter de tematiske innsatsområdene i planen og nummerert T1, T2 … 
osv. (mens K1, K2 … osv. omhandler ansvar kunnskapsinnhenting). 
 
Som det kommer frem av oversikten, fylkeskommunene har ikke et direkte ansvar for å gjennomføre mange 
tiltak sammenlignet med kommunene, statsforvalteren og statlige aktører. Fylkeskommunene har derimot 
en viktige rolle som samfunnsutvikler, koordinator, prosessleder og støttespiller.  
 
 

Innsatsområde 1: Redusere utslipp fra kommunalt avløp og avløp i spredt bebyggelse 

T 1 Strengere håndheving av eksisterende krav i regelverket for utslipp 

av kommunalt avløpsvann og avløpsvann fra spredt bebyggelse 

Miljødirektoratet ,    

statsforvalteren 

T 2 Redusere mengden overvann og annet fremmedvann som tilføres 

avløpsnettet gjennom krav i utslippstillatelser og kommunale 

handlingsplaner for avløpssektoren 

statsforvalter i samarbeid med 

kommunene 

T 3 Bidra til økt rensing av forurenset overvann gjennom etablering av 

rutiner for tømming av sandfang for å redusere utslippene av 

forurenset overvann til fjorden 

Statens vegvesen 

kommuner 

T 4 Sikre at utslipp fra avløpsanlegg for spredt bebyggelse og mindre 

tettbebyggelser renses i tråd med rensekravene 

i forurensingsforskriftens kapittel 12 og 13, slik at miljømålene 

etter vannforskriften kan nås innen 2027, og senest innen 2033. 

Dette er også en føring i de Nasjonale føringene for arbeidet med 

oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene fra Klima- 

og miljødepartementet av 19. mars 2019 

kommuner 

T 5 Statsforvalteren oppfordrer alle kommunene til å fastsette forbud 

mot tømming av septik fra fritidsbåter i lokale forskrifter innen 

utgangen av 2022 der det er miljømessig grunnlag for det i henhold 

til forurensningsforskriften kap. 23 og etablere flere mottaksanlegg 

statsforvalteren 

kommuner 

havneansvarlige 

T 6 Vurdere fastsetting av nasjonal forskrift om forbud mot utslipp av 

septik fra fritidsbåter med hjemmel i småbåtloven 

§ 38 dersom lokale forskrifter (jf. tiltak 4) ikke i tilstrekkelig grad 

utarbeides 

Klima- og miljødepartementet 

Sjøfartsdirektoratet 

T 7 Styrke innsatsen med tilsyn og oppfølging av krav i tillatelser til 

utslipp av avløpsvann 

statsforvalteren 

kommunene 
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Kunnskapsinnhenting 

K 1 Pålegge kommunene eller interkommunale avløpsselskap 

overvåking i resipientene for å avklare utslippenes effekt også nær 

utslippspunktet i utslippstillatelsene for avløpsvann etter kap. 14 i 

forurensningsforskriften 

statsforvalteren 

K 2 Utrede behovet for å redusere tilførslene av nitrogen og 

behovet for nitrogenrensing til Ytre Oslofjord for ulike 

fjordavsnitt/resipientområder 

Miljødirektoratet 

   

Innsatsområde 2: Redusere arealavrenning fra jordbruket 

T 8 Der det er behov for forsterket innsats mot forurensning fra 

jordbruk for å oppnå målet om god tilstand i alle 

landbrukspåvirkede vannforekomster, bør det iverksettes 

regionale forskrifter. Forskriftene gis i medhold av oppdatert 

delegasjon til statsforvalteren. Dette er også en del av 

de Nasjonale føringene for arbeidet med oppdatering av de 

regionale vannforvaltningsplanene fra Klima- og 

miljødepartementet av 19. mars 2019 

statsforvalteren 

T 9 Forvalte Regionale miljøprogram (RMP) og Tilskudd til 

spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) slik at de bidrar til å 

redusere avrenning fra jordbruksarealer til vann der 

utfordringene tilsier det 

statsforvalteren 

kommunen 

T 10 Revidere forskrift om gjødselvarer slik at utslipp til vann, og luft 

reduseres for å oppnå relevante klima- og miljømål 

Landbruks- og matdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Helse- og 

omsorgsdepartementet 

T 11 Vurdere behovet for å utvide det sårbare området for 

nitratdirektivet, slik at det også omfatter nedbørfeltene på 

vestsiden av fjorden 

Miljødirektoratet 

T 12 Økt tilsyn med, og håndheving av kravet i vannressursloven 

§ 11 om at det langs vassdrag skal opprettholdes et begrenset 

naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested 

for planter og dyr 

NVE 

kommunene 

T 13 Bidra til bedre restaurering og skjøtsel av elvekanter og kantsoner 

generelt for å redusere bekke- og elveløpserosjon, bedre 

klimatilpassing og biologisk mangfold 

Miljødirektoratet 

Landbruksdirektoratet NVE 

T 14 Økt tilsyn med, og oppfølging av der krav om etablert 

vegetasjonssoner mot vassdrag ikke er oppfylt 

kommunene 
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T 15 Se nærmere på barrierer og muligheter for økt oppslutning  i 

områder med vannmiljøutfordringer for oppfølgning av 

miljømålene i vannforvaltningsplanene 

Landbruksdirektoratet 

Kunnskapsinnhenting 

K 3 Innhente kunnskap om gapet mellom dagens og forventet utslipp av 

næringssalter, organisk stoff og jordpartikler, og mengden som må 

reduseres for å nå mål om god økologisk tilstand 

Miljødirektoratet 

Landbruksdirektoratet 

K 4 Øke oppmerksomheten om god jordhelse og levende matjord og 

utrede tiltak og virkemidler som også vil styrke matjordas evne til 

å holde på vannet og dermed redusere avrenning. Følge opp 

Jordprogrammet. 

Landbruksdirektoratet 

K 5 Styrke kunnskapsgrunnlaget, herunder mer overvåking, om 

avrenning til Oslofjorden som følge av skogbruk og registrere 

påvirkninger i Vann-Nett 

Landbruks- og matdepartementet 

Landbruksdirektoratet 

Miljødirektoratet 

K 6 Styrke kunnskapsgrunnlaget om konsekvenser av klimaendringer, 

for erosjon fra bekke- og elvekanter og egnede tiltak, herunder 

mer overvåking 

Landbruksdirektoratet 

Miljødirektoratet 

K 7 Utarbeide kart som viser risiko for erosjon i forsenkninger på jordet, 

som tillegg til dagens erosjonsrisikokart 

Landbruksdirektoratet 

   

Innsatsområde 3: Redusere tilførsler av miljøgifter og marin forsøpling 

T 16 Utarbeide tiltaksplan for opprydding i forurenset sjøbunn i Moss 

indre havn og i Kragerøfjorden/ Karlstadkilen 

Miljødirektoratet 

T 17 Vurdere om det skal utarbeides en egen oppfølgingsplan for 

Frierfjorden 

Miljødirektoratet 

T 18 Fortsette arbeidet med å rydde opp i marin forsøpling i og rundt 

Oslofjorden, og kartlegge de viktigste kildene til marin forsøpling og 

mikroplast. Iverksette forebyggende tiltak for å redusere tilførslene 

av marin forsøpling og mikroplast 

Miljødirektoratet 

statsforvalteren 

T 19 Intensivere arbeidet med å samle inn tapte fiskeredskaper Fiskeridirektoratet 

T 20 Vurdere om miljøkravene i verdensarvfjordene skal gjøres 

gjeldende i norsk farvann generelt. Dette utredes nå 

Sjøfartsdirektoratet 

Kunnskapsinnhenting 

K 8 Utrede og oppdatere kunnskap om avrenning og renseløsninger 

for vann fra veier og andre samferdsels anlegg som påvirker 

miljøtilstanden i Oslofjorden og utrede muligheten for å innfase 

nye løsninger i eksisterende anlegg 

Statens Vegvesen 

ulike vegeiere 
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K 9 Styrke overvåking av miljøgifter og klassifisere vannforekomstene 

etter kjemisk tilstand, og øke kunnskap om risiko for spredning av 

miljøgifter fra sjøbunn i 

Indre Oslofjorden (Bærumsbassenget/Holtekilen og 

Lysakerfjorden/Bestumkilen) og Iddefjorden 

Miljødirektoratet 

K 10 Identifisere de viktigste kildene til marin forsøpling og utslipp av 

mikroplast i Oslofjorden og utrede aktuelle tiltak 

Miljødirektoratet 

   

Innsatsområde 4: Ivareta sårbare arter, utvalgte naturtyper og kulturminner 

T 21 Vurdere nærmere regulering av trålaktivitet på bakgrunn av ny 

kunnskap som rapporten Krafttak for Kysttorsk og 

Frisk Oslofjord, i forbindelse med evalueringen av gjeldende 

kysttorsktiltak i Oslofjorden i 2022 

Nærings- og fiskeridepartementet 

T 22 Etablere minst ett fredningsområde for hummer i hver kommune Fiskeridirektoratet i samarbeid med 

kommunene 

T 23 Effektivisere og koordinere arbeidet med oppsyn og kontroll i 

Oslofjorden og vurdere behovet for styrking, herunder 

intensivert oppsyn med dykking på vrak og andre kulturminner 

under vann 

Fiskeridirektoratet 

Kystvakten 

Statens naturoppsyn 

politiet Riksantikvaren 

T 24 Fraråde etablering av kunstige sandstrender og unngå andre 

inngrep og tiltak på bløtbunnsområder for å skåne verdifulle 

bløtbunnsområder, inklusive ålegrasenger og verdifulle kulturmiljø, 

og sikre forekomstene i arealplanleggingen 

kommunene 

Klima- og miljødepartementet 

T 25 Sikre viktige naturforekomster også i sjø i kommunal 

arealplanlegging 

kommunene 

T 26 Styrke arbeidet med fjerning av fremmede arter som for eksempel 

stillehavsøsters og mink i henhold til gjeldende handlingsplaner 

statsforvalteren, 

Miljødirektoratet 

Statens naturoppsyn 

T 27 Øke informasjon til fiskere og allmennheten om amerikansk 

hummer og styrke oppfordring om å sende mistenkelige funn til 

DNA-analyse for sikker identifisering 

Fiskeridirektoratet 

Miljødirektoratet 

T 28 Gjennomgå ferdselsreguleringene i eksisterende sjøfuglreservater 

og eventuelt gjøre endringer 

Klima- og miljødepartementet 

Miljødirektoratet 

T 29 Redusere overføring av fremmede marine arter gjennom å gi 

Sjøfartsdirektoratet i oppdrag å utrede hvordan IMOs, 

(International Maritime Organization), frivillige 

retningslinjer for kontroll og håndtering av skipsbegroing kan 

implementeres innen 2022 

Klima- og miljødepartementet 

Sjøfartsdirektoratet 
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T 30 Utarbeide tiltakskart for sårbare områder i hele Oslofjorden og for 

elver som kan føre med seg forurensning ut i fjorden, som verktøy 

for de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning 

De interkommunale utvalgene 

mot akutt forurensning (IUA) i 

samarbeid med Kystverket 

Kunnskapsinnhenting 

K 11 Kartlegge, registrere og overvåke fiskeriressursene, marine 

naturtyper, arter, kulturminner og kulturmiljø gjennom 

videreføring av pågående aktivitet, og vurdere behovet for å styrke 

denne. 

Havforskningsinstituttet 

Fiskeridirektoratet 

Frisk Oslofjord 

Miljødirektoratet 

Riksantikvaren 

Norsk Maritimt museum 

fylkeskommunene 

K 12 Vurdere behov for ny kartlegging og vurdere behovet for å 

utvikle klassifiseringssystem og kvalitetsmål for utvalgte 

miljøelementer 

Havforskningsinstituttet 

Fiskeridirektoratet 

Frisk Oslofjord 

Miljødirektoratet 

Riksantikvaren 

Norsk Maritimt museum 

K 13 Vurdere ny kartlegging av fremmede marine arter i 

Oslofjorden 

Miljødirektoratet 

   

Innsatsområde 5: Restaurering av naturverdier 

T 31 Utarbeide et forslag til strategisk plan for restaurering av 

vassdrag for perioden 2021-2030, som også omfatter 

Oslofjorden. Planen skal ta sikte på å oppfylle internasjonale og 

nasjonale miljømål for restaurering av vassdrag og bidra til 

oppfyllelse av Norges forpliktelser etter vanndirektivet 

Miljødirektoratet i samråd 

med berørte direktorater 

T 32 Prioritere restaurering av naturverdier i vann ved fordeling av 

tilskuddsmidler for vannmiljøtiltak 

Miljødirektoratet 

T 33 Gjennomføre problemkartlegging i alle nåværende og tidligere 

gytebekker for sjøørret og vurdere koordinerte tiltak basert på 

kartleggingen 

Miljødirektoratet 

T 34 Utvikle veileder og plan for restaureringstiltak av utvalgt marin 

natur med mål om mer restaurering i kommunene 

Miljødirektoratet 

Kystverket Statens 

vegvesen 

kommuner 

T 35 Gi råd til kommunene om hvordan plan- og bygningsloven kan 

brukes mer aktivt som verktøy for å sikre naturområder i planer og 

tiltak for reetablering av biologisk mangfold i sjøområder, jf. blant 

annet ny veileder for planlegging 

i sjøområdene og rapport om reetablering av biologisk mangfold i 

Oslos urbane sjøområder 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 
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T 36 Vurdere åpning av veifyllinger som hindrer vannutskifting i 

utløpsområdet til Glomma, som for eksempel tilbringerveien til 

Hvaler 

Samferdselsdepartementet 

Statens vegvesen Kystverket 

Miljødirektoratet 

fylkeskommunen 

Kunnskapsinnhenting 

K 14 Kartlegge aktuelle områder/strekninger med utfylling og andre 

inngrep i sjøen med potensiell varig negativ påvirkning på marint 

miljø. Avklare grad av påvirkning og vurdere mulige tiltak 

Samferdselsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Statens vegvesen 

Kystverket Miljødirektoratet 

fylkeskommunen kommunene 

K 15 Utrede problemstillinger knyttet til vannutskifting til Indre 

Oslofjord gjennom Drøbaksundet v/Oscarsborg og mulige tiltak 

for eventuelt å bedre vannutskiftingen. Mulige tiltak må 

vurderes opp mot andre hensyn, herunder jetéens 

kulturhistoriske verdier 

Samferdselsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Kystverket 

Riksantikvaren 

   

Innsatsområde 6: Friluftsliv 

Innsatsområde 6.1. Bedre allmenhetens tilgang til strandsonen 

T 37 Vurdere å etablere en ordning med juridisk bistand til kommunene 

langs Oslofjorden for å klargjøre grensene mellom innmark og utmark 

og fjerne ulovlige inngrep og stengsler som hindrer allmennhetens 

lovlige ferdsel og opphold i strandsonen 

Klima- og miljødepartementet 

T 38 Videreføre ordningen statlig sikring av friluftslivsområder der 

attraktive områder i strandsonen nær store 

befolkningskonsentrasjoner er høyt prioritert 

Klima- og miljødepartementet 

Miljødirektoratet 

T 39 Videreføre arbeidet gjennom bruk av tilskuddsordningene 

Regionale miljøprogram (RMP) og Tilskudd til spesielle 

miljøtiltak i jordbruket (SMIL)) med å gjøre kulturlandskap ved 

Oslofjorden mer tilgjengelig for friluftslivsformål med 

tilrettelegging av turstier mv. 

Landbruksdirektoratet 

T 40 Følge nasjonale forventninger om helhetlig planlegging av land- og 

sjøareal, blant annet for å sikre friluftsliv langs sjøen 

kommunene 

T 41 Etablere et kystsonenettverk der kommuner, fylkeskommuner 

og statsforvalter bidrar til bedre kompetanse om forvaltning av 

arealer i strandsonen og i sjøområdene 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og 

Klima- og miljødepartementet 

ansvarlig for etablering, 

fylkeskommuner, kommuner og 

statsforvalter ansvarlig for drift. 
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T 42 Veilede kommunene i bruk av 3D-verktøy ved utarbeidelse av 

planer og fastsetting av byggegrense langs sjøen. 

Fokus på blant annet hvordan landskap og tiltak påvirker 

tilgjengelighet i strandsonen 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Kunnskapsinnhenting 

K 16 Kartlegge dispensasjonspraksis i 100-metersbeltet langs sjøen i 

kommunene langs Oslofjorden, herunder hvilke tiltak det gis 

dispensasjon til og på hvilken måte disse tiltakene påvirker 

allmenhetens adgang til strandsonen 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Klima- og Miljødepartementet 

   

Innsatsområde 6.2. Opprettholde og styrke attraktiviteten til områder som er viktige 

for friluftsliv 

T 43 Stimulere kommuner og friluftsråd til å styrke arbeidet med å 

etablere sammenhengende kyststier og forbindelser til, fra og 

mellom friluftslivsområder 

Klima- og miljødepartementet 

Miljødirektoratet, 

Kulturdepartementet 

fylkeskommunen 

T 44 Stimulere kommunene til å prioritere tilrettelegging, drift og 

vedlikehold av friluftslivsområdene 

Klima- og miljødepartementet 

Kulturdepartementet 

Miljødirektoratet 

kommuner 

friluftsråd 

T 45 Vurdere behovet for en forskrift om sentralt fastsatt fartsgrense for 

fritidsfartøy. Konsekvenser for sjøsikkerhet og for brukere må i så fall 

vurderes 

Samferdselsdepartementet 

Kystverket 

T 46 Vurdere om det er behov for å fastsette fartsgrenser for 

næringsfartøy og eventuell innretning for slik regulering 

Samferdselsdepartementet 

Kystverket 

T 47 Videreføre innsatsen for å redusere mengden marin forsøpling i 

og ved Oslofjorden gjennom tilskuddsordningen for opprydning 

Miljødirektoratet 

T 48 Videreføre og støtte kommunenes kulturmiljøarbeid gjennom 

oppfølging av kommunale kulturminneplaner med særlig fokus på 

tiltak knyttet til sjørelaterte kulturminner og kulturmiljø 

Riksantikvaren kommunene 

T 49 Prioritere tilrettelegging av lokaliteter for dykking og 

kulturstier under vann 

fylkeskommunen 

Norsk maritimt museum 

T 50 Følge opp Nasjonal handlingsplan mot fritidsbåtulykker 

2019-2023 

Sjøfartsdirektoratet 

T 51 Videreføre tilretteleggingstiltak for friluftsliv som inkluderer 

kulturminner og kulturmiljø, for eksempel tilrettelegging for ny 

bruk av fyrstasjoner, festningsverk, tidligere forsvarsanlegg og 

liknende 

Riksantikvaren Forsvarsbygg 

Miljødirektoratet 
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T 52 Bidra til styrket bruk av ny teknologi i informasjonsarbeidet som 

alternativ til omfattende fysisk tilrettelegging av kulturminner og 

kulturmiljø 

fylkeskommunene 

T 53 Bedre informasjonen om hvilke områder som har kostholdsråd i 

forhold til miljøgifter i Oslofjorden, slik at områder uten slike 

advarsler fremstår som attraktive for friluftsliv 

Mattilsynet 

Kunnskapsinnhenting 

K 17 Utrede sammenhengen mellom hastighet og bølgepåvirkning fra 

utenlandsferger og andre store skip i Oslofjorden og vurdere 

relevante tiltak for å redusere negativ påvirkning for blant annet 

kulturminner og friluftsliv 

Samferdselsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

Kystverket 

Riksantikvaren 

   

Innsatsområde 6.3. Bidra til at friluftslivsområdene blir brukt av alle befolkningsgrupper 

T 54 Stimulere kommunene til å utvikle gode løsninger for gange, 

sykling og kollektivtransport til friluftslivsområder 

Samferdselsdepartementet 

fylkeskommunene 

kommunene 

T 55 Prioritere tettstedsnære, landfaste friluftslivsområder i 

strandsonen ved fordeling av midler til tilrettelegging av 

statlig sikrede friluftslivsområder 

Klima- og miljødepartementet 

Miljødirektoratet 

T 56 Informere befolkningen om allemannsretten, herunder rettigheter 

og plikter ved friluftsliv i strandsonen 

Miljødirektoratet kommunene 

Kunnskapsinnhenting 

K 18 Kartlegge friluftslivsbruken av områder på og ved Oslofjorden. 

Herunder hva som fremmer og hemmer bruken av områdene blant 

ulike grupper i befolkningen, og konflikter mellom ulike 

brukergruppene på og ved fjorden 

Klima- og miljødepartementet 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Miljødirektoratet 

fylkeskommunene 

   

Innsatsområde 7: Tverrgående tiltak for en helhetlig forvaltning av Oslofjorden 

T 57 Oslo, Viken og Vestfold og Telemark fylkeskommune bør ta stilling til om 

det skal utarbeides en interregional plan for Oslofjorden 

fylkeskommunene 

T 58 I den regionale planen bør det vurderes behov for å fastsette juridisk 

bindende planbestemmelser for å sikre en helhetlig forvaltning av 

verdiene i Oslofjorden 

fylkeskommunene 

T 59 Sikre en streng praktisering av plan- og bygningsloven 

§ 1-8 med byggeforbud i strandsonen i tråd med de statlige 

planretningslinjene (SPR) for strandsonen, som for 

Oslofjordregionen blant annet innebærer at utbygging i 

100-metersbeltet langs sjøen bør skje gjennom kommunale 

arealplaner og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner 

kommunene 
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T 60 Gi statsforvalter et oppdrag der det settes av ressurser til en 

tettere oppfølging av kommunenes dispensasjonspraksis  i 

strandsonen for å ivareta nasjonale interesser og hindre 

ytterligere bit-for-bit nedbygging 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

Klima- og miljødepartementet 

T 61 Gi ut en oppdatert veileder om ulovlighetsoppfølging etter 

plan- og bygningsloven, samt på annen måte gi økt 

veiledning til kommunene om tilsynsvirksomhet og i arbeidet med 

oppfølging av ulovlige byggetiltak 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

statsforvalteren 

T 62 Styrke arbeidet med veiledning og informasjon til brukere og 

kommunene gjennom et naturinformasjonssenter for 

Oslofjorden 

Miljødirektoratet 

T 63 Etablere et Oslofjordråd som skal følge opp den helhetlige 

forvaltningen av Oslofjorden. Rådet skal ledes av Klima- og 

miljøministeren og bestå av berørte ordførere og 

fylkesordførere 

Klima- og miljødepartementet 

Kunnskapsinnhenting 

K 19 Bidra til å utvikle et brukervennlig arealregnskapsverktøy med 

tilgjengelig arealstatistikk for bruk i kommunene som viser 

arealer avsatt til ulike formål, nedbygging og omdisponering av 

areal, samt utvikling av arealbruken og tilgjengelig areal over tid 

Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 

fylkeskommunene 

SSB 
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Vurdering av behov for virkemidler i Vestfold og Telemark vannregion 

Manglende virkemidler 

Sektormyndigheter har gitt tilbakemelding om hvilke virkemidler det er behov 
for, eller som mangler for å kunne gjennomføre tilstrekkelig med tiltak: 

 
Kunnskap og samarbeid 
Ved implementeringen av Vanndirektivet ble det påpekt et betydelig 
kunnskapsbehov for helhetlig vannforvaltning. Dette underbygges ikke minst av 
behovet for problemkartlegging og tiltaksovervåking. Oppfølging av planen 
lokalt og regionalt vil kreve betydelige ressurser både i kommunene og til 
regionale sektormyndigheters prioriteringer og gjennomføring av sine oppgaver. 

 
Behov for kunnskap 
Det er fortsatt nødvendig å gjennomføre kartlegging for å fastslå miljøtilstand, 
omfang og effekt av påvirkninger, samt effekt av tiltak som iverksettes. Slik 
overvåking vil kunne bidra til å kunne gjennomføre en kost – nytte analyse og 
innrette tiltak og nye tiltak på best mulig måte. En kartlegging vil også kunne 
hjelpe der det er usikkerhet i forhold til hvem som er problemeier og dermed 
være et svært viktig virkemiddel. 
Det kan ikke forventes at kommunene har økonomi til å bidra med tilstrekkelige 
midler til å få gjennomført problemkartlegging, tiltaksovervåking (der det ikke 
gis mulighet til å pålegge ansvarlig tiltakshaver et ansvar for kartlegging/ 
overvåking) og modelleringer/ beregninger. Begrensede økonomiske midler til å 
gjennomføre nødvendig overvåking vil kunne medføre forsinkelser i forhold til å 
sette inn de rette tiltakene for å bedre miljøforholdene. Dette vil igjen føre til at 
miljømålene for vannforekomstene ikke nås. 

 

Samarbeid mellom aktørene 
Sektorene, lokalt, regionalt og nasjonal, har en forpliktelse til å forvalte 
vannressursene helhetlig og bærekraftig. Sektorenes virkemidler må jobbe 
sammen mot felles mål, dette innebærer regionale og lokale arenaer hvor det 
utvikles felles problemforståelse på tvers av sektorene, den regionale 
vannforvaltningsplanen er et viktig verktøy for samordning. 
 
Planprosessen i seg selv har stor verdi da denne muliggjør felles 
forståelse av utfordringer og kunnskapsbehov, omforente perspektiver 
på hva som er hovedutfordringene, og konsensus omkring prioriteringer 
innenfor de ulike sektorene. 

 
Vestfold og Telemark fylkeskommune og vannregionmyndighet må derfor ha et 
spesielt fokus på samarbeidsprosessene. Endret praksis og måte å jobbe på 
utvikles og stimuleres over tid. Felles løsning på miljøutfordringene i vassdragene 
på tvers av sektorene og forvaltningsnivåene må modnes og utvikles i hver av 
planperiodene. 
 
Erfaringene fra planarbeidet i vannregionen, viser at vannområdene, og spesielt 
kommunenes engasjement og samarbeid om vannressursene, er viktig for å få 
lokal forankring om en regional plan for vann. Gjennom aktiv kommunal 
deltakelse på vannområdenivå kan kommunene sette lokale samfunnsmessige 
behov på dagsorden. 

 
Følgende foreslås: 
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• Bevilgningene til problemkartlegging må økes vesentlig for perioden 2022-2027. 

• Vannforvaltningen bør evaluere effekt av igangsatte og pågående tiltak, 
samt virkemidler før oppstart av neste planperiode (2027-2033). 

• Behov for økt kunnskap om påvirkninger i kystvannforekomstene, 
deriblant påvirkninger fra maritim infrastruktur, skipsvrak og tapte 
fiskeredskaper, som kan være en vesentlig kilde til forurensning. 

• Samvirke mellom forskning og forvaltning må styrkes for å 
sikre kunnskapsbasert gjennomføring av de regionale 
planene. Bevilgningene til pågående og nye 
forskningsprogram må styrkes. Forskningsinstitusjonene må 
spesielt ha fokus på tilgjengeliggjøring av kunnskap til 
forvaltningen. 

• Den nasjonale direktoratsgruppen må ha spesielt fokus på samarbeid 
mellom vannregionmyndighet, regionale og statlige organer, samt 
kommunene. Kompetansebygging om nye samarbeidsformer må 
prioriteres. 

• I nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale 
vannforvaltningsplanene beskrives det at det skal utformes en ny 
hjemmel for statsforvalteren til å stille miljøkrav i særlig utsatte 
områder. Denne hjemmelen etterlyses. 

 
Vannkraft 
For en rekke vannforekomster som er påvirket av vannkraftutbygging er det 
nødvendig å endre konsesjonsvilkår eller å få innført konsesjon med vilkår der 
utbyggingen har skjedd uten konsesjon. 
I vannregionen er det enkelte gamle kraftutbygginger som har skjedd uten 
konsesjon. I noen av disse er det potensiale for å oppnå stor miljøgevinst ved å 
innføre vilkår for å ivareta hensynet til vannmiljøet uten at dette vil medføre 
store produksjonstap. For å få innført vilkår knyttet til slike utbygginger må de 
kalles inn til konsesjonsbehandling etter vannressurslovens § 66 eller kalles inn 
til omgjøring av vilkår etter § 28. Innkalling og omgjøring kan brukes i "særlige 
tilfeller". 
Nasjonale føringer for vassdrag med kraftproduksjon av 24. januar 2014 slår nå 
fast at miljømål etter vannforskriften kan kvalifisere som "særlig tilfelle". De 
nasjonale føringene legger til grunn at vannregionene skal vurdere 
miljøforbedringer basert på kost-nytte av eventuelle tiltak. Dette ansvaret ligger 
til vassdragsmyndigheten NVE. 

 
Nyere vassdragskonsesjoner inneholder et sett med standardvilkår innen 
naturforvaltningsområdet. Disse standardvilkårene har endret seg opp gjennom 
årene, slik at enkelte konsesjoner i dag har utilstrekkelige 
naturforvaltningsvilkår. For en del vannforekomster er det tilstrekkelig å få 
innført dagens standard naturforvaltningsvilkår, slik at tiltak som må til for å 
kunne nå målet om godt økologisk potensial kan pålegges. Dette innføres ved 
alle revisjoner. Gjennomføringen av 

revisjonssaker er imidlertid tidkrevende og kapasiteten i arbeidet med å 
gjennomføre revisjoner er en flaskehals i arbeidet med å forbedre 
miljøtilstanden i regulerte vassdrag. Innføring av dagens standard 
naturforvaltningsvilkår bør derfor kunne gjennomføres uten behov for en full 
revisjon, f. eks. gjennom lov eller forskrift, slik at en sparer unødvendig arbeid 
og forsinkelser. 
Statsforvalteren og Miljødirektoratet er myndighet til å følge opp standardvilkår 
for naturforvaltning i konsesjoner hvor disse er gjeldende. 

 
Følgende foreslås: 

• Innkalling og omgjøring ihht. Vannressursloven §§28 og 66 88



bør tas i bruk for flere konsesjoner. 

• Mange eldre vannkraftkonsesjoner mangler eller har svært begrensede 
naturforvaltningsvilkår. For å sikre tilstrekkelig kunnskap om 
reguleringseffekter, flaskehalser og å kunne gi pålegg om nødvendige 
avbøtende tiltak, må dagens standardvilkår innføres i alle konsesjoner. I 
mange eldre konsesjoner vil en fortsatt være forhindret å gjennomføre 
en kunnskapsbasert forvaltning med målretta tiltak dersom disse ikke får 
moderne naturforvaltningsvilkår i kommende plan. 

• Bruk av standardvilkår for naturforvaltningsområdet bør gjennomgås 
systematisk for konsesjonene i nært samarbeid mellom 
Statsforvalteren, NVE, kommunene/vannområdene og regulantene. 

 
Jordbruk 
Dagens miljøvirkemidler innen landbruket har resultert i mange gode og 
effektive tiltak. For jordbrukssektoren er det ikke signalisert behov for nye 
juridiske virkemidler. Regelverket for lagring og bruk av husdyrgjødsel mv er 
under revisjon, og vil inneholde strengere miljøkrav. Med hjemmel i jordloven er 
det mulig for Statsforvalteren å fastsette forskrift med regionale miljøkrav i 
sårbare vassdrag. I det nye regionale tiltaksprogrammet er dette omtalt i kapittel 
5.2.1 om tiltak i jordbruket. Her går det fram at innføring av regionale miljøkrav 
vil bli vurdert i planperioden. Det vil si at det må gjennomføres en prosess for å 
kartlegge hvilke områder som er aktuelle for egne miljøkrav, hvilke tiltak som 
eventuelt bør pålegges i en forskrift for et område og hvilke økte kostnader 
dette vil medføre. 

 
Den samlede tiltakspakka for jordbruket i Vestfold og Telemark har i seg en 
ambisiøs økning i miljøtiltak som går vesentlig utover dagens nivå. Det er også 
foreslått å innføre tilbud om miljøavtaler i de mest sårbare vassdragene. 
Gårdbrukerne får ekstra tilskudd for å forplikte seg til å gjennomføre en viss 
pakke med tiltak. Det trengs mer midler til tilskudd til miljøtiltak i jordbruket i 
Vannregion Vestfold og Telemark. 
Jordbrukssektoren har i samfunnsoppgave i å produsere mer mat. Mange av 
miljøtiltakene påvirker arealene på en slik måte at produksjonen går ned. Det er 
derfor en grense for hvor mange og sterke jordbrukstiltak som kan innføres. Det 
er gitt nasjonale føringer fra KLD i brev 19. mars 2019 for oppdatering av 
vannforvaltningsplanene. Der presiseres at for jordbrukssektoren må 
virkemiddelbruk balansere mellom produksjonshensyn og miljømessige hensyn.. 
Dette er grunnen til at tiltakspakkene i jordbruket ikke er laget etter alt. 1 
(maksimum) i konsekvensutredningen. Det er lagt inn et mer realistisk alternativ 
som samtidig har innebygget en vesentlig økning i miljøtiltakene. 

 

Følgende foreslås: 

• Det bør utarbeides veiledningsmateriell til kommunene om håndtering 
av forurensningssaker fra landbruket. Her må også plastforsøpling og 
annen forsøpling inngå 

• Økte tildelinger av midler til miljøtiltak i landbruket (RMP og SMIL), samt 
regionalt tilpassede forskriftskrav om miljøtiltak i landbruket 

• Forpliktende miljøavtaler i vassdrag der det kreves omfattende 
tiltaksgjennomføring i landbruket 

• Tilstrekkelig kapasitet ved den lokale landbruksforvaltningen til å følge 
opp regelverk, avtaler og veiledning. 

• Det er behov for en ordning der kommuner og vannområder kan søke 
midler for å drive målrettet kartlegging og veiledning i områder med 
stor påvirkning fra jordbruksdrift. Dette må gjennomføres på 
prosjektbasis. 
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• Myndighetene har behov for en hjemmel for å føre tilsyn og kontrollere 
gjødslingsregnskapet for å sikre at gjødslingsplanen følges. 

• Revidere forskrift om produksjonstilskudd slik at krav til 
vegetasjonssoner mot vassdrag. Minstebredden for 
vegetasjonssonen som angis i forskriften samsvarer ikke med ny 
kunnskap. 

 
Avløp 
Virkemidlene innen avløp anses som tilstrekkelig for å få gjennomført tiltak. 
Kommunene har virkemidler til å pålegge tilfredsstillende rensing fra spredt 
avløp, samt anledning til å ta gebyrer slik at tiltak innen kommunalt avløp kan 
finansieres. Selv om avløpstiltak i utgangspunktet skal være selvfinansierende 
ved at bruker betaler, ligger det en utfordring i at mange av kommunene ikke 
har kapasitet eller økonomi til å sette i gang aktuelle prosjekter. 
Det bør derfor vurderes om det skal settes inn økonomiske virkemidler som 
hjelper kommunene i gang. 

 
Følgende foreslås: 

• Det er store utfordringer innenfor avløpssektoren og 
kommunene har ofte begrensa ressurser til nødvendige tiltak. En 
økonomisk støtteordning til tiltak på avløpssiden i kommunene 
og husholdningene ville vært et viktig virkemiddel. 

 

Forurenset sjøbunn 
Hovedprinsippet i arbeidet med forurensning herunder forurenset sjøbunn, er at 
det er forurenser som skal betale for sin forurensning. Det kan gis pålegg om 
undersøkelser og opprydding i medhold av forurensningsloven og kap. 2 i 
forurensingsforskriften. Det vil midlertidig være tilfeller hvor den ansvarlige ikke 
kan identifiseres, ikke lenger eksisterer, ikke er betalingsdyktig eller at det av 
andre grunner vil være urimelig å pålegge den ansvarlige dekke kostnadene fullt 
ut. I slike tilfeller vil Staten kunne bidra med midler til opprydding. 

 
Følgende foreslås: 

• Det bevilges midler til kartlegging, overvåking og gjennomføring 

av opprydningstiltak i fjordene i vannregionen. Både Frierfjorden 

(Grenlandsfjordene), Karlstadkilen (Kragerøfjorden), kanalen i 

Tønsberg og Stavern havn m.fl. er viktige fokusområder. 

Samarbeidsprosjekter med flere aktører bør prioriteres høyt. 

 

Naturmangfold 
Spredning av fremmede arter er et økende problem i vannregionen og utgjør en 
betydelig trussel mot det biologiske mangfoldet, også i vannområdene. Det er 
veldig kostnadskrevende å sette i gang bekjempelsesprosjekter. Det beste er å 
jobbe med å begrense spredningen gjennom tidlig innsats, informasjonstiltak og 
ved større fokus på problemet for eksempel i arealplaner. 
Dagens juridiske virkemidler inkluderer naturmangfoldloven, forskrift om 
fremmede organismer, og laks- og innlandsfiskeloven. Det er blant annet 
bestemmelser om innføring og utsetting av fremmede arter, og krav til 
aktsomhet for å hindre utilsiktet spredning. Men dette kan være vanskelig å 
følge opp. Kommunene kan søke om tilskudd til bekjempelsestiltak, men det er 
få kommuner som benytter seg av dette. 

Ofte har kommunene ikke kapasitet til å sette i gang tiltak mot fremmede 
arter. Siden det ikke er lovpålagt å bekjempe fremmede arter blir arbeidet 
generelt lavt prioritert. Kommunene etterlyser derfor sterkere signaler om at 
dette arbeidet skal prioriteres, f.eks. gjennom juridiske virkemidler. 
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Følgende foreslås: 

• Styrke kommunene i arbeidet med å gjennomføre bekjempelsestiltak 

• Bedre kartlegging, overvåking og grensekontroll for å begrense fremmede arter 
• Tydeliggjøre juridiske virkemidler og føringer om hvordan arbeidet 

med bekjempelse av fremmede arter som påvirker miljøtilstanden i 
vann skal foregå i vannregionen. 
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Vurdering av behov for virkemidler i Innlandet og Viken vannregion 
 

Dette vedlegget inneholder innspill som er mottatt i høringen av vannforvaltningsplanene om 

behovet for nye virkemidler eller bedre bruk av eksisterende virkemidler for å kunne gjennomføre 

tilstrekkelig med tiltak for å oppnå vannmiljømålene. Innspillene inkluderer både juridiske, 

økonomiske og administrative virkemidler, og har kommet fra statlige sektormyndigheter, 

kommuner og organisasjoner. Flere skriver at det er viktig at det iverksettes prosesser for å få 

etterlyste virkemidler på plass. I tillegg må eksisterende virkemidler brukes aktivt. 

 

Jordbruk 

For jordbruk er det blant annet innspill knyttet til miljøkrav, revisjonen av gjødselvareforskriften, 

oppsamling av landbruksplast, industrialiserte husdyrbruk og miljøavgift på fosfor i kunstgjødsel. Det 

er meldt behov for økte midler til Regionalt miljøprogram (RMP) og Spesielle miljøtiltak i jordbruket 

(SMIL), samt en rekke økonomiske og administrative virkemidler. 

 
Juridiske 

• For å få tilstrekkelig tiltaksgjennomføring i landbruket er det behov for omfattende miljøkrav 

gjennom forskrift i sårbare vannforekomster, og i vannforekomster med stor jordbrukspåvirkning 

og dårlig miljøtilstand. Det er behov for økt bruk av miljøkrav i flere vannområder. 

• Miljøkrav må innføres i kommuner som drenerer til Oslofjorden. 

• Vurdering av miljøkrav i kommunene Gran (Innlandet), Lunner og Jevnaker (Oslo og Viken) er 

nødvendig, og miljøkrav bør innføres dersom man ikke ser en snarlig økende oppslutning om de 

frivillige tiltakene. 

• Planlagt revisjon av gjødselvareforskriften må gjennomføres, med gode nok krav/løsninger for 

forsvarlig gjødselhåndtering, inkl. utegangerdyr og lagring av tørr husdyrgjødsel på bakken. 

Kommunene må få virkemidler til å pålegge utbedringer. 

• Det bør vurderes om virkemidlene bør styrkes for å øke oppsamlingsgraden av landbruksplast. 

• Det er viktig at nødvendige virkemidler (og tiltak) ikke opphører umiddelbart, selv om 

overvåkingsresultatene skulle vise en forbedring og at miljømålene oppnås. Det er fordi vassdrag 

som har vært belastet over tålegrensen lenge, kan trenge flere års gjenhenting på å få tilbake 

stabilt godt vannmiljø. 

• Innføring av miljøavgifter på fosfor i handelsgjødsel kan være et relevant tiltak som bør vurderes. 

• Det savnes relevante virkemidler for å håndtere store og mer industrialiserte husdyrbruk. 

 
Økonomiske 

• Det er behov for en betydelig økning av potten til Regionalt miljøprogram (RMP) til 

Statsforvalteren i Oslo og Viken og Statsforvalteren i Innlandet for å kunne gjennomføre 

tilstrekkelig med miljøtiltak i landbruket for å bedre vannmiljøet. Midlene bør øremerkes til 

miljøtiltak i de områdene der landbrukspåvirkningen er stor og vannmiljøtilstanden er redusert. 

• Landbruksdirektoratet har kommet med forslag til fordelingsnøkkel til Regionale miljøtilskudd. 

For Viken og Innlandet fylker foreslås en reduksjon i potten på til sammen 24,4 millioner kroner 

eller nesten 10 %. Statens forhandlingsutvalg skriver at ny og riktigere kunnskap om miljøtilstand, 

tiltak og tiltakseffekt må medføre en omfordeling av tilskudd, og foreslår at fordelingsnøkkelen 

revideres. Dette må følges opp. 
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• For å oppnå økt andel redusert jordarbeiding om høsten må tilskuddssatsene for de lavere 

erosjonsklassene økes. 

• Statsforvalteren i Oslo og Viken bør snarest mulig endre RMP slik at det tas hensyn til 

innlemmelsen av Lunner og Jevnaker i Viken fylke, og slik at vannmiljøutfordringene og -verdiene 

på Hadeland tas på alvor. 

• Det er viktig at staten setter av tilstrekkelige midler til SMIL-tiltak (spesielle miljøtiltak i 

jordbruket), slik at nødvendige tiltak for å redusere avrenning kan gjennomføres. 

• Det må settes av midler og ressurser til god kommunikasjon, veiledning og formidling til bonden 

om miljøtiltak og hvilke tiltaksordninger og krav som foreligger. Dette kan gjøres blant annet 

gjennom miljørådgivning, gruppemøter, nyhetsbrev etc. 

• Bonden bør få økonomisk kompensasjon for omlegging til nye driftsløsninger da investeringene 

kan bli større og inntektene mindre. 

• Det er behov for bedre støtteordninger til å utvide gjødsellagerkapasiteten på gårdsbruk. 

• Sikring av bekkekanter må prioriteres høyere. Dette må fullfinansieres av det offentlige, utenfor 

rammene av midler over jordbruksoppgjøret. Det er urimelig at en grunneier skal bære 

kostnaden ved å stoppe eller bremse naturlige prosesser. 

• Det er behov for en ordning der kommuner og vannområder kan søke midler for å drive 

målrettet kartlegging og veiledning i områder med stor påvirkning fra jordbruksdrift. Dette må 

gjennomføres på prosjektbasis. 

• Det er behov for å styrke ressursene til kommunal landbruksforvaltning slik at de er bedre rustet 

til følge opp miljørelaterte oppgaver. Mangel på ressurser fører til at landbrukskontorene blir låst 

til å kun utføre oppgaver som er direkte lovpålagt. Kommunene får ansvar, men mangler 

ressurser, ikke minst økonomiske. 

 
Administrative 

• Det er viktig at tiltaksordninger, krav og tilskuddssatser er forutsigbare og langsiktige for 

næringen. Det er vanskelig å få god oppslutning om tiltak dersom ordninger og vilkår endres fra 

år til år. 

• Det er viktig at det fra nasjonalt hold gis tilstrekkelig regionalt handlingsrom til å kunne tilpasse 

og prioritere miljøordninger som er viktige ut fra de regionale utfordringene. 

• Statsforvalteren bør innføre miljøavtaler som er tilpasset avrenning til vann og vassdrag for 

spesielt sårbare områder. Slike miljøavtaler bør fokusere på tiltak som gras på flom- og 

erosjonsutsatte arealer, redusert jordarbeiding om høsten, riktig gjødslingsnivå, 

vegetasjonssoner og kantvegetasjon mellom åker og vassdrag. 

• Det er et ønske om at en økt andel av grasproduksjonen foregår der det er gunstig ut fra 

miljøhensyn med tanke på avrenning til vann og vassdrag. For å oppnå dette må vilkårene for 

grasproduksjon på disse områdene bedres fra statlig hold. 

• Det er behov for mer kunnskap om og større fokus på rensing av dreneringsvann fra jorder. 

• Det er behov for bedre kartverktøy (m.m.) som kan bidra til å sikre et tilstrekkelig 

kunnskapsgrunnlag for å bedre kunne vurdere hvor det er behov for å gjennomføre miljøtiltak, 

for eksempel miljøkrav. 

• Miljø- og landbruksforvaltningen bør samarbeide om kartløsninger, slik at f.eks. informasjon om 

jordbruksarealer, erosjonsrisiko og vannmiljø kan kobles sammen. Da kan kommunene lettere 

finne de arealene/ gårdbrukerne som bør følges opp med tanke på avrenning. 

• Det bør settes i gang et FoU-prosjekt som oppsummerer betydningen av vassdragskanter i 

jordbruket, og om virkemidlene for å beskytte vannmiljøet i jordbruksområder er gode nok. Den 

samlede effekten må belyses, dvs. både fangst av partikler/sedimenter, næringsstoffer og 

93



sprøytemiddelrester, alloktone tilførsler, flomdemping, erosjonssikring økologiske påvirkninger og 

annet som kan ha betydning for måloppnåelsen i forvaltningsplanen. Særlig er partikkelforurensning 

undervurdert i dagens klassifiseringssystem. 

• For å sikre at virkemidlene brukes målrettet, må det tydeliggjøres hvem som «eier» 

virkemidlene. Ulike «eiere/forvaltere», ved RMP og SMIL hhv. Statsforvalteren, kommunene, 

bøndene, er det en fare for at virkemidlene ikke brukes best mulig. 

• For å redusere målkonfliktene trengs kunnskap om sammenhenger, gjennom godt koordinert og 

samordnet utforming av regelverk og tiltak, samt i utforming av virkemiddelbruk for å stimulere 

til å økt innsats for å bedre vannmiljøet. 

 

Skogbruk 

Innen skogbruk er det innspill om virkemidler for å sikre oppfølging/kontroll av tiltak i skogbruket, 

behov for bedre kunnskap om og registrering av påvirkninger fra skogbruket, behov for 

kompetanseheving, kursing og informasjon, m.fl. 

 
Juridiske 

• Det bør det vurderes om dagens ordning med et frivillig sertifiseringssystem, der næringen selv 

vedtar standardene og innholdet og selv evaluerer dem, ivaretar vannforskriften og annet 

offentlig regelverk i tilstrekkelig grad, eller om det i større grad bør være myndighetene som 

definerer rammer og miljøstandarder, som næringen deretter må etterleves. 

• I Forskrift om bærekraftig skogbruk må formuleringen om «… kantsona sin økologiske funksjon 

takast vare på» defineres og tilpasses behovene som følger av vannforskriften. 

• Det er behov for bedre virkemidler for å sikre oppfølging/kontroll av tiltak i skogbruket, inklusive 

tydeliggjøring av ansvaret. 

 
Administrative 

• Dagens frivillige miljøsertifiseringer (PEFC og FSC) gir stort skjønnsmessig handlingsrom, og er 

erfaringsmessig ikke nødvendigvis gode nok til å beskytte vassdrag mot erosjonsskader/ 

partikkelforurensning, hogstavfall i vassdrag, utvasking av nitrogen og metylkvikksølv, 

kjøreskader/grøfting og fjerning av tilstrekkelige vegetasjonssoner. Det er særlig 

registeringer/avvikshåndtering/dokumentasjon og innsynsmulighet som bør forbedres. 

Vannforskriftens krav og premisser er heller ikke lagt til grunn i forskrift om bærekraftig skogbruk 

eller i de frivillige sertifiseringsordningene. 

• Det bør settes i gang et FoU-prosjekt som særlig oppsummerer betydningen av kantsoner langs 

vassdrag i skog. 

• Skogbrukets påvirkninger på vassdragene er i dag mangelfullt utredet. Det er behov for at 

sentrale myndigheter bidrar med kompetanseheving og kunnskapsinnhenting for skogbrukets 

påvirkning på vannmiljøet. Det bør gjøres kvantitative og kvalitative undersøkelser på om dagens 

driftsformer i skogbruket ivaretar vannforskriftens krav godt nok (inkl. naturmangfoldlovens og 

forskrift om bærekraftig skogbruk sine bestemmelser). 

• Det er behov for at vannområdene og kommunene i større grad synliggjør skogbrukets 

påvirkning på vannmiljøet og følger opp med foreslåtte tiltak. 

• Det er behov for økt kursing og informasjon til forvaltere og utøvere i skogbruket om skogbruk og 

vannforvaltning. 

Avløp 
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Det er blant annet meldt behov for revisjon av avløpsdelen i forurensningsforskriften, tydeligere 

retningslinjer og føringer om vann- og avløpsanleggsloven, økonomiske støtteordninger til 

kommuner, informasjonsarbeid knyttet til spredt avløp, og veiledning om fremtidsrettede 

avløpsløsninger. 

 
Juridiske 

• Miljødirektoratet bør prioritere en revisjon av del 4 (avløpsdelen) i forurensingsforskriften, da 

kommunene opplever at det nasjonale lovverket begrenser deres oppfølging på avløpsområdet. 

Aller helst er det ønskelig med en sektorlov for vannbransjen, da lovverket innen vann og avløp 

oppleves som krevende og lite samordnet. Med et tydeligere lovverk kan kommunene bruke mer 

ressurser på faget og ikke så mye på jussen. 

• Det etterspørres tydeligere retningslinjer og føringer fra sentrale myndigheter på hvordan vann- 

og avløpsanleggloven §2 skal gjennomføres i praksis. For eksempel hvilke tilfeller hvor unntak om 

privat eierskap ikke skal benyttes. Her er det behov for klare føringer fra Miljødirektoratet/ 

Statsforvalteren på hvordan de vil følge opp kommunene. 

 
Økonomiske 

• Staten bør etablere en økonomisk støtteordning til store avløpsinvesteringer i kommunene som 

er direkte utløst av vannforskriften (for eksempel flytte utslipp til mindre sårbar resipient). 

Enkelte kommuner blir påført store utgifter innenfor avløpssektoren som går langt utover 

ordinært vedlikehold og utvidelse av avløpssystemene. En nasjonal satsing på sektoren med 

økonomiske virkemidler kan bidra til å få kommunene enda mer på banen. 

• Kommunene må prioritere tilstrekkelig bemanning og betydelige ressurser til vedlikehold og 

tiltak innenfor avløpssektoren i sine budsjetter, både til oppgradering av kommunalt avløp og 

oppfølging av private anlegg. 

• Det er store utfordringer innenfor avløpssektoren og kommunene har ofte begrensede ressurser 

til nødvendige tiltak. En økonomisk støtteordning til tiltak på avløpssiden i kommunene ville vært 

et viktig virkemiddel. 

 
Administrative 

• Det bør vurderes å gjennomføre nasjonalt informasjons- og holdningsskapende arbeid om 

hvorfor det skal ryddes i spredt avløp og brukes mye midler på gode avløpsanlegg, slik at 

kommunene kan bruke sin tid på hvordan oppdraget skal løses, og mindre på å begrunne 

hvorfor. Mange kommuner opplever manglende forståelse hos innbyggerne. Oppgavene skal skje 

i hele landet, og et samordnet informasjonsarbeid vil lette arbeidet for alle. 

• Kommunene må sørge for å ha gode planer, internkontrollsystemer og rutiner for oppfølging av 

avløp og andre aktuelle temaer innen miljø og utslipp. 

• Noen kommuner er bekymret for at det fremover blir bygget dyre og lite fremtidsrettede 

avløpsløsninger. Kommunene må håndtere nye krav og nye utfordringer knyttet til bærekraft, 

sirkulærøkonomi og klimaendringer. Kommunene trenger derfor veiledning fra en samordnet 

Statsforvalter, som ikke kun stiller ensidige krav basert på dagens regler. 

• Det er behov for økt nasjonal og regional innsats for å øke kunnskapen om resirkulering av fosfor 

i avløp. 

 

Vannkraft 

Innen vannkraft er det innspill om blant annet virkemidler knyttet til eldre vassdragsreguleringer, 

standard naturforvaltningsvilkår, vannressursloven §66, konsesjonsplikten for vannuttak, og politiske 

føringer og tilstrekkelige økonomiske ressurser. 
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Juridiske 

• Eldre vassdragsreguleringer som enten ikke har konsesjon eller har konsesjoner uten 

naturforvaltningsvilkår må få større oppmerksomhet. Reguleringsbestemmelser må ses i 

sammenheng i hele vassdraget. 

• Vassdragslovens bestemmelser om innkalling av konsesjonsløse vassdrag og nedlegging av eldre 

demninger må i større grad anvendes. 

• Det er behov for en forskrift som innfører moderne standard naturforvaltningsvilkår i alle 

vannkraftutbygginger uten behov for revisjon, omgjøring eller innkalling til 

konsesjonsbehandling, slik at moderne vilkår kan gjøres gjeldende på en effektiv måte. 

• Ny kunnskap om reguleringseffekter, med for eksempel miljødesignmetodikken, gjør at tiltak 

innen vannkraft nødvendigvis ikke vil påvirke kraftproduksjonen mye, men miljøgevinstene kan 

bli store. Slike tiltak vil være en direkte oppfølging av FNs tiår for naturrestaurering, for eksempel 

ved å legge til rette for naturlig reproduksjon av fisk, framfor fiskeutsettinger. Det har vært 

jobbet lenge med en forskrift med en slik innføring som mål – dette arbeidet må ferdigstilles. 

• Ifm. nasjonale føringer om vannressursloven §66: Det er urimelig, og i strid med norske 

myndigheters forsikringer til ESA, at det fortsatt ligger så snevre rammer for å bruke dette som 

verktøy som at det kun skal brukes i «særlige» tilfeller. Dette er ikke forenlig med 

vanndirektivets krav til gjennomføring. Der hvor miljøtilstanden i vassdraget tilsier at det bør 

gjennomføres tiltak for å bedre vassdragsøkologien, må det være vannregionens plikt å sette 

slike miljømål, og deretter energi- og vassdragsmyndighetens oppgave å gjennom 

konsesjonsbehandling vurdere kost-nytte aspektene ved miljøtiltak og økologisk tilpasning av 

tillatelsen. 

• Det bør ses over hvordan konsesjonsplikten for vannuttak fungerer, både for pumpeanlegg og 

mobile pumpeanlegg. Problemstillingene rundt dette bør undersøkes, og regelverket 

tilpasses/oppgraderes i henhold til moderne miljøkrav. 

 
Økonomiske 

• NVE må få tilført nødvendige ressurser til å kunne jobbe mer med å samarbeide med regulanter 

og naturforvaltningen for å finne gode løsninger i vassdrag hvor vannmiljøet er skadet. 

• NVE må få tydelige politiske føringer og tilstrekkelige økonomiske ressurser for å få fortgang i 

revisjon av konsesjonsvilkår og innkalling av gamle kraftverk til konsesjonsbehandling for å nå 

miljømålene i regulerte vassdrag. 

 
Administrative 

• Det etterlyses fortgang i saksbehandlingen av revisjonene av konsesjonsvilkårene i de store, eldre 

kraftutbyggingene. 

• NVE sin saksbehandlingstid og -prosess på vassdragskonsesjoner, revisjoner, 

manøvreringsreglement osv. må få en gjennomgang med tanke på effektivisering. 

• Der opprusting og utvidelse av eksisterende vannkraftverk er aktuelt må NVE se vassdragene i 

sammenheng, samkjøre konsesjons- og revisjonsprosesser, og politikere og forvaltning må ta en 

tydelig demokratisk styring for å realisere vinn vinn-potensialet for kraftproduksjon og 

naturmiljø. 

Overvann og arealplanlegging 
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For dette temaet er det meldt behov for et finansieringssystem for overvannshåndtering, rutiner for 

kommunikasjon og samhandling, innlemming av overvannshåndtering og vannmiljø i kommunale 

planer, m.fl. 

 
Økonomiske 

• Det er mangler knyttet til et nasjonalt finansieringssystem for overvannshåndtering. Kommunene 

må sikres et bedre økonomisk grunnlag for å rydde opp i eksisterende overvannsutfordringer, 

f.eks. gjennom en lovhjemmel for en egen overvannsavgift. Dette ville også bedret kommunens 

muligheter til å satse på åpne overvannsløsninger. 

• Det er et økt behov for ressurser, både bemanningsmessig og økonomisk, for å sikre en god og 

helhetlig håndtering av overvann i kommunene. 

 
Administrative 

• Kommunene bør i større grad innlemme overvannshåndtering og vannmiljø i kommunale planer 

og vedtak for langsiktig forvaltning av vannressursene. 

• Kommunene må sikre rutiner for god kommunikasjon og samhandling på tvers av ulike fagmiljøer 

for å sikre en god og helhetlig håndtering av overvann og andre hensyn til vann og vassdrag. 

• Det er behov for en sterkere nasjonal satsning for å koordinere ulike aktører på ulike nivåer, slik 

at disse drar i samme retning. Et eksempel på dette er overvannsløsninger på fylkes- og riksveier. 

Tiden for at overvann fra veianlegg føres inn på kommunalt ledningsnett og avløpsrenseanlegg 

bør være forbi. Lokale overvannsløsninger bør være målet også for veieierne. 

• Det er behov for å klargjøre myndighet og øke bevisstheten knyttet til utslipp av overvann til 

resipient. Ettersom overvann og fremmedvann blir separert fra avløpsnettet, vil en større andel 

urenset overvann sendes direkte til vassdragene. Dette er uheldig, særlig for små og sårbare 

bekker. 

• Kommunene bør sikre at vannforvaltning generelt, føringer i regional plan for vannforvaltning og 

miljømålene etter vannforskriften innarbeides i relevante kommuneplaner ved rullering. 

 

Industri, gruver og miljøgifter 

Innspillene gjelder blant annet virkemidler om krigsetterlatenskaper og skytebaner, statlige midler og 

ressurser til forurenset sjøbunn, gamle deponier og nedlagte gruver, og miljøgifter i rasområder. 

 
Juridiske 

• Miljødirektoratet må sørge for egnede virkemidler, slik at påvirkningene, opprydding og 

oppfølgingstiltak av krigsetterlatenskaper blir fulgt opp fra statlig hold. 

• Det er utilfredsstillende virkemidler for å sikre at det på sikt ikke lekker for mye miljøgifter ut fra 

skytebaner. 

 
Økonomiske 

• Det er behov for betydelige og forutsigbare statlige bidrag til oppryddingsprosjekter i forurenset 

sjøbunn. I slike prosjekter er det behov for ansettelse av flerårig prosjektleder for å sørge for god 

oppfølging. 

• Det er behov for betydelige og forutsigbare statlige bidrag til blant annet kartlegging av gamle 

deponier eller miljøgiftutfordringer der det er utfordrende å pålegge privatperson eller grunneier 

slike undersøkelser. 

• Miljødirektoratet har nødvendige virkemidler for å kunne pålegge opprydding i områder med 

nedlagte gruver, men tiltak er svært kostnadskrevende og må gjøres over tid for å sikre god nok 
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kunnskap om forurensningen. I områder der det er vanskelig å ansvarliggjøre en forurenser, er det 

helt nødvendig med statlige midler for å kunne gjennomføre tiltak. 

• Avklaring av eierforhold og kartlegging av forurensning fra nedlagte gruver må tilføres betydelige 

ressurser der dette ikke er kartlagt. 

 
Administrative 

• Etter store leire/jordras kan det bli liggende vesentlige mengder med potensielt forurensende 

stoffer (kjøretøyer, hus, div. EE-avfall mm) nede i massene. Tematikken bør utredes. I rasområder 

kan det også gjelde avløpsledninger som ødelegges og de fysiske påvirkningene nedstrøms et 

rasområde, som vil påvirke vassdragene i svært lang tid. 

 

Veidrift 

Behovet for virkemidler innen veidrift er knyttet til overvannshåndtering fra vei, finansiering, og 

tekniske løsninger. 

 
Juridiske 

• Virkemidler og effektive tiltak innen veidrift bør spisses mot kunnskap om mer målrettet og 

effektiv overvannshåndtering fra veianleggene, benyttelse av feiing og oppsamling framfor 

gatevask, samt andre tiltak knyttet til avrenning fra vei, for eksempel miljøfartsgrenser i 

nedbørfelt med spesiell sårbarhet og saltpåvirkning. 

 
Økonomiske 

• Innen veisektoren er utbedringer av fiskevandringshindre, rensing av overvann og 

tunnelvaskevann og grep i vinterdrift av veinettet med saltproblematikk, de meste sentrale 

tiltakene. Virkemidlene for å få gjennomført dette er først og fremst gjennomslag i finansiering 

av tiltak og prioritering opp mot mange andre hensyn. 

• En stor nok økonomisk ramme knyttet til arbeid med vinterdrift av vei med videre utvikling av 

teknologi, metoder og krav i kontrakter. 

 
Administrative 

• Det er nødvendig å få på plass tilstrekkelige tekniske løsninger innenfor en akseptabel 

kostnadsramme. 

 

Kantsoner 

Det er meldt behov for virkemidler for å stanse nedbyggingen av kantsoner, sikre tilstrekkelige 

kantsoner mot vassdrag, skjøtsel av kantsoner, og reetablering av kantvegetasjon, samt veiledning og 

oppfølging. 

 
Juridiske 

• Det er stort behov for virkemidler for å stanse nedbyggingen av kantsoner langs 

vannforekomster og å restaurere ødelagte kantsoner. 

• Det er behov for bedre og tydeligere virkemidler for å sikre tilstrekkelige kantsoner mot vassdrag, 

både i byggesak, i skogbruket og i jordbruket, herunder kontroll og tilsynsoppfølging. 

• Det er behov for virkemidler som kan pålegge tilstrekkelig brede og økologisk funksjonelle (også 

mot plantevernmidler) kantsoner mot vassdrag i jordbrukslandskapet. Minstebredden som angis 

i forskrift om produksjonstilskudd må revideres. Fastsettelsen av minstebredden kan for 

eksempel ta hensyn til ulike erosjonsrisikoklasser og flomutsatte arealer. Det må følges opp med 

faglige avveininger i forkant og god veileder. 
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• Det bør settes tydelige vilkår til skjøtsel av kantsoner – «pleie ikke meie». Det er nødvendig med 

bedre verktøy som kan stimulere til bedre skjøtsel av kantsoner, og bedre samordning på tvers av 

sektorer. Samordningen gjelder både virkemiddelutforming og forvaltningen. 

• Det er behov for samordning av forskrifter for å gi en mer entydig forvaltning av kantsoner mot 

vassdrag som påvirkes av jord- og skogbruk. 

• Det er begrensede virkemidler til å pålegge reetablering av kantvegetasjon. 

 
Administrative 

• Det bør utarbeides en veileder for vedlikehold av randsoner, bekke- og elvekanter i 

jordbrukslandskapet. 

• Vannressurslovens § 11 må følges opp bedre. Dette er bestemmelser som må inn i kommunenes 

arealplaner og følges opp av NVE. Det er viktig at NVE som vassdragsmyndighet tar en mer aktiv 

rolle for at kantvegetasjon langs vassdrag ikke skal forringes. 

 

Restaurering og forebygging 

Det er innspill om virkemiddelapparatet for vassdragsrestaurering, tydeliggjøring av det juridiske 

ansvaret for kulverter, rør, og gravearbeid, virkemidler til å pålegge miljøforbedrende tiltak for eldre 

fysiske inngrep, økt behov for statlige midler til vassdragsrestaurering, m.fl. 

 
Juridiske 

• Virkemiddelapparatet for vassdragsrestaurering bør endres. Det kan ikke forventes at 

grunneiere, dameiere eller frivillige organisasjoner på eget initiativ og med betydelig økonomisk 

og dels juridisk risiko velger å sette i gang vassdragsrestaureringsprosjekter. Både 

søknadsprosesser om tillatelser og finansiering er meget kompliserte. Fagområdet er også 

komplisert med til dels svært tidkrevende prosjekter som kan strekke seg over flere år. Dagens 

tilskuddsordninger er ikke rigget for flerårige prosjekter. Hovedansvaret som ansvarlig 

sektormyndighet for tiltaksoppfølgingen bør plasseres hos NVE. Ressursene for å restaurere 

sterkt påvirkede vassdrag må styrkes vesentlig både hos Miljødirektoratet og NVE. Kommunene 

bør følgelig i utgangspunktet ikke være sektormyndighet i slike saker. Kommunene bør kunne 

fremme ønsker om prioriterte restaureringsprosjekter, gjennomføre nødvendige lokale 

prosesser, inkl. vurderinger etter plan- og bygningsloven, men hovedansvaret for 

gjennomføringen bør flyttes fra kommune til NVE. 

• Det juridiske ansvaret for kulverter, rør, og gravearbeid som medfører problemer for 

vassdragsøkologien eller andre samfunnsnyttige objekter, må tydeliggjøres og være offentlig 

tilgjengelig i egnede databaser der alle sektormyndigheter har innsyn. Hva ansvaret innebærer i 

praksis må også synliggjøres der. Den oversikten er per i dag ikke god nok, og da kan heller ikke 

rette vedkommende pålegges utbedringer og/eller stilles til ansvar. 

• For en del eldre fysiske inngrep mangler det virkemidler til å pålegge miljøforbedrende tiltak. 

Gjennomføring av prosjekter som gjelder restaurering av tidligere fysiske inngrep kan innebære 

en betydelig risiko både økonomisk og juridisk. Prosjektene krever ofte flere år, og 

tilskuddsordningene er ikke tilpasset dette. Det er behov for virkemidler for å sikre 

gjennomføring av tiltak knyttet til flere typer fysiske inngrep i vassdrag, for eksempel 

flomsikringsanlegg, eldre tømmerfløtingsanlegg, mølledammer og andre eldre, konsesjonsfrie 

konstruksjoner i vassdrag. 

 
Økonomiske 

• Det er et stort behov for statlige midler til vassdragsrestaurering, bl.a. til eldre demninger og 

andre fysiske inngrep som trenger utbedring for å sikre blant annet fiskevandring. For å få 
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gjennomført restaureringstiltak i det omfang som er nødvendig, kreves det statlige midler i tillegg til det 

som er avsatt til ulike tilskuddsordninger. 

• Ras og erosjon er en stor utfordring i mange vassdrag, også med hensyn til vannmiljø. Det er 

behov for at miljøutfordringer knyttet til ras og erosjon prioriteres med øremerkede statlige 

midler. 

• Regjeringen oppfordres til å vedta den nasjonale strategien for vassdragsrestaurering, samt å 

bevilge midler til gjennomføring. Strategien vil være viktig å få på plass for å samordne 

prioriteringer mellom sektorer og sikre samordning for å oppnå synergieffekter og legge til rette 

for å få med lokalt og frivillig engasjement. 

 
Administrative 

• Gjenåpning av bekkeløp og restaurering av myr er viktige tiltak for flomdemping og rensing av 

overvann, og bør stimuleres i enda større grad. 

• Nye fysiske inngrep i vassdrag som blir gjennomført i forbindelse med klimatilpasningstiltak eller 

veibygging klarer ikke alltid å ivareta hensynet til miljøverdiene i vann. I de fleste tilfeller vil det 

være mulig å ivareta både miljøhensyn og flomsikring dersom tiltakene planlegges og utføres på 

riktig måte. Det synes som om kompetansen om slike tiltak kan være lav både hos planleggere, 

konsulentfirmaer og entreprenører. Det bør satses mer på både kompetansehevende tiltak og 

prosesser som sikrer godt samarbeid mellom ulike aktører. 

 

Overvåking 

Det er hovedsakelig innspill om behov for økt statlig bidrag til ulike typer av overvåking, samt 

innlegging av overvåkingsdata i Vannmiljødatabasen. 

 
Økonomiske 

• Det er behov for økt, langsiktig og stabilt statlig bidrag til vannovervåking for å sikre et godt 

kunnskapsgrunnlag for videre arbeid, inkludert overvåking fra bygg- og anleggsvirksomhet, 

snødeponier, tunellvaskevann, m.m. 

• Spesielt vil kostnader for overvåking av kjemisk tilstand og miljøgifter krever økte statlige bidrag. 

Mikroplast bør også inngå i overvåkingen. 

• Det er behov for statlig avklaring på hvilke miljøgifter hvert vannområde skal overvåke. Ikke alle 

stoffene på EU-lista er relevante for alle vannområder eller vannforekomster. Alternativt bør det 

gå tydeligere fram at man ikke trenger et kunnskapsgrunnlag der man ikke mistenker kjemisk 

forurensning. 

• Statlige tilskudd til videre problemkartlegginger må styrkes vesentlig fra dagens nivå. 

 
Administrative 

• Aktører som gjennomfører og /eller bestiller overvåking må i større grad oppfordres / forpliktes 

til å legge overvåkingsdata inn i Vannmiljødatabasen. 

 

Biologisk mangfold, fremmede arter og sykdommer 
Innspillene er knyttet til statlige midler til kartlegging av natur og biologisk mangfold og bekjempelse 

av fremmede arter, samt innspill til forvaltningen av kreps. 

 
Økonomiske 

• Det er behov for økte statlige midler til kartlegging av natur og biologisk mangfold tilknyttet vann 

og vassdrag. 
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• Det er behov for økte økonomiske virkemidler til bekjempelse av fremmede arter tilknyttet vann, 

vassdrag og kyst. Det etterlyses føringer om hvordan arbeidet med bekjempelse av fremmede 

arter skal foregå. Det er også behov for å styrke kompetansen på dette feltet. 

 
Administrative 

• Mattilsynet er sektormyndighet for tiltak mot krepsepest og signalkreps. Det er ingen aktive 

tiltak, foruten informasjonsarbeid og kartlegging av signalkreps, i Haldenvassdraget per dags 

dato. Det er behov for et mer proaktivt arbeid med signalkreps i området. 

• Det er behov for en forvaltningsplan for ferskvannskreps, som kan ivareta edelkrepsen og 

forsvarlig forvaltning av signalkreps. 

 

Akvakultur / fiskeoppdrett 

Det er innspill om føringer for fiskeoppdrett, og om overvåkingskrav. 

 
Juridiske 

• Det ønskes samlede nasjonale føringer for fiskeoppdrett. 

• Oppdrettsanlegg, på samme måte som annen industri, bør ha krav til overvåking av miljøgiftene 

de slipper ut. Punktutslippene for enkelte stoffer kan være betydelige og gi økologisk risiko. 

 

Annet 

Det er i tillegg innspill om en rekke andre temaer, blant annet boring av brønner, fritidsbåter, 

båtseptik, kunstgressbaner, ressurser og kompetanse, stillingene som vannområdeleder/-koordinator, 

behov for kunnskapsinnhenting, og kost-nytte vurderinger. 

 
Juridiske 

• Det er behov for en forskrift med basiskrav som regulerer boring av brønner. 

• Et obligatorisk, offentlig fritidsbåtregister må være på plass for håndtering av hensatte, 

utrangerte fritidsbåter. 

• Gode septikmottak for båtseptik må på plass og strenge reguleringer/forbud iverksettes. 

 
Økonomiske 

• Det etterlyses en statlig støtteordning for å redusere spredning av gummigranulat fra 

kunstgressbaner. 

• I vannområde Morsa er det ønske om statlige midler til å utrede muligheten for flomtunnel i 

Vansjø. 

• Ressurser til Statsforvalteren og fylkeskommunen som viktige aktører i samhandling med 

kommunene må opprettholdes. Disse må ha ressurser og kompetanse til å ivareta sin rolle som 

hhv. fagmyndighet og prosessansvarlig / regionansvarlig for gjennomføring av vannforskriften. 

• Vannområdekoordinatorer i 100% stilling må prioriteres med øremerkede statlige bevilgninger. 

Det er viktig med kontinuitet i disse stillingene for at miljømålene i vannforvaltningsplanene skal 

nås og den lokale forankringen sikres. 

• Vrakpanten på store båter (over 15 fot) må heves betraktelig. 

• Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelig med midler til både utredningsarbeid og behandling av 

Gyrodactylus salaris i Drammensregionen så fort kunnskapen og kapasiteten er tilgjengelig for 

dette. 

 
Administrative 
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• Det er viktig at ikke bare kommunene styrker sin bemanning for å kunne levere på de 

oppgaver som forvaltningsplanen medfører, men også at regionale og statlige aktører sørger 

for omprioriteringer og/eller styrking av sine ledd, slik at ikke mangel på avklaringer, vedtak 

og annen saksbehandling hindrer tiltaksoppfølgingen. 

• Det er behov for mer kunnskapsinnhenting på leirelver. Naturtilstand, miljømål, 

typifiseringsparametere, kvalitetselementer, gjenhentingstid, mm. Det bør sammenholdes 

med vurderinger av hvilke type tiltak som er akseptable og ikke, også konsekvenser for økt 

erosjon og i verste fall ras, samtidig som leirvassdragene må opprettholde sin naturlig 

dynamiske funksjon. 

• Det er behov for mer kunnskapsinnhenting på kroksjøer. I dag er naturtilstand, miljømål, 

typifiseringsparametere, kvalitetselementer, gjenhentingstid, osv. uklart. Kroksjøer skal 

naturlig gro igjen, og vil slik ikke nå det som i dag ses på som god økologisk tilstand. Det må 

derfor på plass en egen klassifisering av kroksjøer som tar i betraktning en kroksjøs naturlige 

utvikling. 

• Per nå fremstår kost-nytte vurderinger, f.eks. innen vannkraft/vassdragsrestaurering som 

ufullstendige, i den forstand at det lett beregnes en kostnad, mens nytteverdien ikke er 

fullstendig. Det bør vurderes å styrke metodene for kvantitativt å beregne nytteverdiene 

knyttet til vassdragsnaturen i seg selv med hensyn til rekreasjonen, folkehelse, reiseliv m.m. - 

og i et langsiktig perspektiv. 

 

102



 

Saksframlegg Saksnr.: 2020/137149 
 

 

 

 

Vedlegg: 

1 Konseptskisse konferanse 

2 Høringsinnspill til TEN-T og EUs mobilitetspakke 

 

Status samferdsel 1. april 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

 

Saksredegjørelse 
I saken gis det en kort oppsummering over en del viktige aktiviteter på samferdselsområdet 
og som ikke er omtalt ifm. andre saker på sakskartet. 
 
Ny Nasjonal Transportplan 
I det videre arbeidet med ny NTP, skal Østlandssamarbeidet utarbeide et oppdatert 
strategigrunnlag, jf. grunnlagsdokument som ble utarbeidet ved forrige NTP-rulering: NTP-
uttalelse fra Østlandssamarbeidet. Et felles strategigrunnlag er viktig for å kunne jobbe 
målrettet og systematisk med felles og prioriterte NTP-innspill fra fylkeskommunene i 
landsdelen. Tidslinjen for arbeidet vil tilpasses prosessplanen for regjeringens arbeid med ny 
NTP som ennå ikke offentliggjort (pr. 18. mars 2022). 
 
InterCity 
Pr. 18. mars jobbes det ut fra følgende tidslinje: 
 

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. 

Østlandssamarbeidet representantskap 01.04.2022 8/22 
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NTP – strategisk 
grunnlag 

Oppstart arbeid med grunnlagsdokumenter og strategidokument. Skal 
sikre at ØS har gjennomarbeidede strategier og innspill som kan spilles 
inn til SD. 

Møte politisk ledelse 
SD 

Dialogmøte med statsråden og politisk ledelse. Sikre at IC står høyt på 
dagsorden for den nye Regjeringen 

Q1-Q2 

Møte Stortinget Møte med fraksjonslederne i transport- og kommunikasjonskomiteen på 
Stortinget. Sikre at det etableres kontakt mellom ØS og de mest sentrale 
transportpolitikerne på Stortinget. 

Frokostmøte Frokostmøte om InterCity med politisk deltagelse fra Storting og 
regjering 

Kronikk Kronikk om Jernbane og miljø i nasjonal avis. For å holde oppe 
oppmerksomheten om IC i det offentlige rom 

Q2 

  
Kronikk Kronikk fra ØstsamUng om InterCity. For å få fram ungdomsstemmene i 

debatten om InterCity 
  

Q3 

  
Høring Budsjetthøring Stortinget. Skriftlig innspill eller deltagelse på høringen. 
Godskonferanse Konferansen skal også bidra til å øke oppmerksomheten rundt arbeidet 

med realisering av IC. 

Q4 

  
 
Aktivitetsplanen for arbeidet med InterCity rulleres fortløpende.  
 
Godskonferanse høst 2022 
Det skal høsten 2022 gjennomføres en godskonferanse i regi av Østlandssamarbeidet. 
Konferansen skal bidra til å få fram relevant kunnskap om klimavennlig godstransport.  
 
I den vedlagte konseptskissen presenteres et forslag til organisering og opplegg for 
konferansen. Programkomiteen foreslår at konferansen gjennomføres av fylkeskommunene i 
samarbeid med en miljøorganisasjon og en næringslivsorganisasjon. 
 
Godskonferansen vurderes av programkomiteen som relevant og nyttig for fylkeskommunene 
på Østlandet fordi konferansen: 
 

 vil sette problemstillinger på dagsorden som er prioritert i fylkeskommunenes 
regionale planer 

 vil være en viktig møteplass for grønn omstilling, og kan bidra til økt samarbeid for å få 
redusert klimagassutslippene knyttet til næringstransporter i fylkene 

 kan bidra til å sette grønne næringstransporter på den nasjonale politiske dagsorden 
 kan ta opp temaer og problemstillinger som er relevant for fylkeskommunenes 

påvirkningsarbeid inn mot ny nasjonal transportplan 
 vil ta opp temaer som er viktig for utvikling av grønne byer og tettsteder i landsdelen  
 samler viktige aktører på tvers av kommune- og fylkesgrensene i landsdelen kan bidra 

til å styrke næringslivets konkurransekraft 
 gjøre fylkeskommunene mer relevant og synlig regional samfunnsutvikler 

 
Konferansen er også relevant for fylkenes felles innsats for IC-utbyggingen på Østlandet. Uten 
økt kapasitet og robusthet på de uike IC-strekningene, vil det være begrenset hvor mye gods 
som kan overføres fra overbelastede veier i landsdelen. 
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Scandria Alliance 
Østlandssamarbeidet har vært aktivt med i arbeidet med å videreutvikle Scandria Alliance 
som en slagkraftig samarbeidsallianse for regioner og byer i ScanMed korridoren. På årsmøtet 
i Berlin 2. november ble alliansen utvidet med en rekke nye medlemmer, og en felles uttalelse 
om grensekryssende jernbane ble vedtatt. I tillegg ble det vedtatt et nytt og justert formål 
med følgende ordlyd: 
 
“… to provide an arena for cities and regions to collaborate on climate-smart multimodal 
transport connectivity at the interface to sustainable regional development between 
Scandinavia and the Adriatic Sea”. 
 
Aktiv deltagelse i alliansens ulike aktiviteter vurderes av fylkeskommunenes representanter 
som viktig og relevant. For nærmere informasjon vises det til: https://scandria-alliance.eu/  
 
 
Oppfølging TEN-T og EUs mobilitetspakke 
Østlandssamarbeidet sendte 1. mars 2022 over en felles uttalelse til 
samferdselsdepartementet vedr. TEN-T rulleringen og EUs mobilitetspakke. Uttalelsen er 
vedlagt.  
 
Østlandssamarbeidet vil følge opp ovenfor samferdselsdepartementet i forbindelse med en 
rekke utfordringer/problemstillinger som er omtalt i høringsuttalelsens kap. 3 og som kan få 
betydelige konsekvenser for fylkeskommune. 
 
For å øke sannsynlighet for å få gjennomslag ovenfor EU-kommisjonen bruker 
Østlandssamarbeidet også Scandria Alliance som felles arena i det interessepolitiske arbeidet 
og en felles uttalelse fra regionene langs ScanMed korridoren vil bli oversendt innen 
høringsfristen. 
 
 
 
21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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1: Innledning 
Fagpolitisk utvalg drøftet på møte 6. desember muligheten for å kunne gjennomføre en 

konferanse i 2022 om gods og grensekryssende korridorer. I dette notatet presenterer 

programkomiteen en første konseptskisse for en slik konferanse.  

Innledningsvis pekes det på noen viktige rammebetingelser og utfordringer som må 

hensyntas i det videre arbeidet med konferansen. 

1.1: Klima og miljø  

• Utslippene fra transport står for nesten 1/3 av de totale utslippene i Norge og i 
perioden 1990-2020 økte utslippene fra transportsektoren opp med 23% 

• EUs har et mål om å redusere utslippene med minst 55 % i 2030, sammenlignet med 
utslippene i 1990.  

• EU-kommisjonen presenterte 14. desember 2021 den nye Mobilitetspakken "Efficient 
and green Mobility package". Alle forslagene i pakken inngår i ambisjonen til 
European Green Deal ("den grønne given") om å redusere utslippene fra 
transportsektoren med 90 prosent innen 2050. 

• I Norge skal skal utslippene av klimagasser fra transportsektoren reduseres med 50% 
innen 2030 

• Godstransporten mellom Norge og Europa forventes å øke fram mot 2030. Dette kan 
gi økte klimagassutslipp. 

 

Problemstilling: Er det mulig å øke transportvolumet mellom Norge og Europa, samtidig som 

man kan oppfylle klimamålene om redusert utslipp av klimagasser  

 

1.2: De tre grensekryssende korridorene 

Godstransport på bane utgjør en liten del av den samlede transporten til/fra Norge, slik 

dette er vist på figuren nedenfor. For godstransport mellom Norge og utlandet er 

sjøtransport er den dominerende transportformen, og har vært det i alle år. 

 

Godstransport i utenrikshandelen - fordeling mellom transportmidler – mill. tonn (Kilde: TØI) 
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Norske myndigheter er opptatt av å styrke den internasjonale transporten på bane. Et av de 

største hindrene mot en effektiv godstransport på jernbane på tvers av landegrensene har 

vært at togselskapene møter flere administrative hindringer når en grense krysses, samtidig 

som det er utfordringer knyttet til kapasitet, fleksibilitet og regularitet. 

For å gjøre godstransport mer konkurransedyktig i Europa, har det i løpet av de siste årene 

blitt opprettet flere godskorridorer som følger de store godsstrømmene på kryss og tvers av 

kontinentet. Målet er at det skal bli enklere å kjøre godstog gjennom en hel eller deler av en 

korridor.  

 
De tre viktigste grensekryssende transportkorridorene for gods til/fra Østlandet, der tog/bil 

er en del av transportoperasjonene er: 

• Oslo-Gøteborg 

• Oslo-Stockholm 

• Jyllandskorridoren 

 

Problemstilling: Kan kapasiteten på disse tre grensekryssende transportkorridorene utnyttes bedre 

slik at mer gods kan transpores med mindre samlede klimagassutslipp? 

 

1:3 Utfordringsbildet for de grensekryssende korridorene 

Det er svært mange utfordringer knyttet til grensekryssende godstransport mellom Sør-

Norge og Europa. Nedenfor er noen av disse utfordringene omtalt: 

- Oslo-Gøteborg, Kongsvingerbanen og Jyllandskorridoren har ulike roller og fortrinn. 

I det videre arbeidet bør man se disse grensekryssende korridorene i sammenheng, 

slik at den samlede kapasiteten økes. Dette handler også om å redusere sårbarhet 

ved at man har ulike operative transportkorridorer. 

- Klimaargumentet for jernbane kan svekkes, dersom veitransporten blir 

utslippsfri.  Men jernbane er fortsatt den mest arealeffektive transportformen, hvilket 

er viktig for å unnvike trengsel på veiene, svevestøv, ulykker osv. 

- Alt for mange lastbærere har kun frakt en veg, og lastbæreren har også mye ledig 

plass. I et bærekraftig Norden er ikke dette akseptabelt.  Det mangler gode 

samhandlingsterminaler slik at en kan utnytte kapasiteten bedre. I tillegg må man få 

opp effektiviteten ved å se på grensesnittene mellom transportelementene og ikke 

minst få til en samhandling mellom godstransportkjøperne. 

- Utfordringer med retningsbalanse; importvolumene er betydelig større enn 

eksportvolumene fra landsdelen. 
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- Grensekryssende godstransport står ikke så høyt på den nasjonale politiske 

agendaen. I den grad grensekryssende trafikk på bane diskuteres, så handler dette 

gjerne om persontransport  

- Åpningen av Fehmern Belt i 2026 vil endre trafikkstrømmene også i Scandinavia. 

 

1.4 Transportutfordringer og konsekvenser for næringslivet 

• Hvordan få på pass bedre logistikk-løsninger som kan skape flere arbeidsplasser på 

Østlandet innenfor sirkulærøkonomien (som etterspør fornybare råvarer) 

• Hvordan kan en mer effektiv jernbane bidra til etablering av grønn industri med nye 

jobber og verdiskaping 

• Hvordan utvikle forretningsmodeller som stimulerer til økt samlast i 

godstransportene. 

• Hvordan sikre langt høyere fyllingsgrad i leveransene mellom de nordiske landene og 

Europa. 

• Hvordan redusere avstandsulemper og bidra til at re-industrialiseringen kan gis gode 

vilkår. 

• Det skjer nå en betydelig endring ved tyngre kjøretøy (gods) i stadig større grad går 

over til el, hydrogen og biogass. Hvilke konsekvenser har dette for næringslivet og 

næringslivets konkurransekraft?  

 

1.5 Avgrensninger  

Programkomiteen ser det som viktig å spisse innhold og program.  

• Det foreslås at man på konferansen fokuserer på transport av gods (og ikke 
passasjerer) 

• Konferansen skal ikke handle om de langsiktige utfordringer knyttet til fysiske 
flaskehalser, ‘missing links’ og større infrastrukturinvesteringer på de aktuelle 
korridorene. 

• Konferansen skal derimot ta opp problemstillinger som er dagsaktuelle og relevant 
for næringslivet i landsdelen. 

• Konferansen skal ha en gjennomgående grønn tråd, der reduksjon av 
klimagassutslipp knyttet til godstransport skal ha en fremtredende plass i valg av 
tema og innledere. 

• Konferansen skal utfordre hypotesen og de politiske ambisjonene om å flytte gods fra 
vei til jernbane/sjø: 

o Kan elektrifisering (+hydrogen og bio) av tyngre kjøretøy være en del av 
løsningen eller er det fortsatt jernbane/sjø som er løsningen? 

o Skal strategiene og politikken være teknologinøytral? 

• Andre avgrensninger 
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1.6 EURregion Week i Brüssel 

Programkomiteen foreslår at konferansen kobles opp som ‘side event’ til arrangement i regi 

av Scandria Alliance under EURegion Week i Brüssel medio oktober 2022. En slik kobling vil 

gi konferansen økt oppmerksomhet/status. Det understrekes at Brüssel-eventet vil være et 

separat arrangement, der man i det videre arbeidet vil søke å utnytte synergiene mellom de 

to arrangementene. 

Østlandssamarbeidet hadde første møte om Brüssel-eventet med Osloregionens 

europakontor (ORE) og sekretariatet i Scandria Alliance i Berlin 8. februar.  

 

 

2: Mål 

 

2.1 Hovedmål 

Konferansen skal bidra til å få fram relevant kunnskap om klimavennlig godstransport. 

2.2 Delmål  

• Få fram kunnskap om hva som skal for at næringslivet på Østlandet skal kunne 
utnytte dagens kapasitet på banenettet fullt ut 

• Presentere ulike strategier og tiltak som kan bidra til å redusere utslippene av 
klimagasser fra transportsektoren med 50% innen 2030? 

• Presentere utfordringsbildet knyttet til målsettingen om å overføre grensekryssende 
gods fra vei til sjø/bane 

• Synliggjøre hvordan fylkeskommuner og kommuner kan samarbeide med 
næringslivet for å stimulere til mer klimavennlig godstransport  

 

3: Ønskede resultater 

Konferansen skal bidra til å:  

• få tilbake troen på at det er mulig å flytte gods fra vei til sjø/bane 

• løfte fram ulike scenarier 2030 for grensekryssende godstransport 

• få innspill fra næringslivet og transportselskapene om viktige/prioriterte 

tiltak/rammebetingelser for å styrke jernbanens posisjon knyttet til eksport/import av 

gods, eksempelvis mer rettferdige CO2-avgifter, avgiftslettelser, 

stimuleringsordninger osv. 

• synliggjøre klimaeffekten ved å flytte gods fra vei til sjø og bane 

• øke forståelsen for at InterCity-utbyggingen er en viktig forutsetning for å kunne 

effektivisere de grensekryssende korridorene. (Dette vil i så fall ikke være i tråd med 

bestillingen fra fagpolitisk utvalg, men vil samtidig kunne være relevant i og med at ØS 

har InterCity som felles prioritet #1) 
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• få presentert gode eksempler (fra bedrifter og kunnskapsmiljø) på tiltak som kan 

bidra til å flytte gods bort fra veiene. 

• få fram kunnskap om multimodale logistikkløsninger, der vei, bane og sjø ses i 

sammenheng. 

• øke kunnskapen TEN-T og om EUs taksonomi og hva som blir konsekvensen for 

norsk næringsliv (fokus på hele verdikjeden) 

• få fram kunnskap om samfunnskostnadene ved flaskehalser knyttet til godstransport 

• identifisere fylkeskommunenes felles posisjoner (interessepolitisk) når det gjelder 

grensekryssende godstransport 

• avklare hvordan fylkeskommunene i fellesskap kan bidra til at transportkorridorene 

mellom Sør-Norge og Europa styrkes slik at mest mulig gods kan overføres fra vei til 

bane og sjø. 

• tydeliggjøre rollen til fylkeskommunene (partnerskap med næringsliv/transportører) 

 

 

4: Aktuelle samarbeidspartnere 

Programkomiteen foreslår at konferansen gjennomføres med Østlandssamarbeidet 

(fylkeskommunene på Østlandet) som arrangør, og med utvalgte aktører/organisasjoner fra 

næringsliv, miljø og forskning som medarrangører.  

I og med at Østlandssamarbeidet representerer fylkeskommunene på Østlandet i Scandria 

Alliance, kan det være naturlig å invitere med alliansen som partner.  

Tilsvarende vurderes det nærmere om man også skal invitere STRING med som partner.  

…. 

Dersom konferansen gjennomføres som et samarbeidsprosjekt med andre partnere, vil det 

også være naturlig å utvide programkomiteen slik at alle partene får mulighet til å delta i 

planleggingen av konferansen. 

 

5: Målgrupper for konferansen 

Generelt vil følgende grupper være aktuelle: 

- Politisk ledelse i samferdselsdepartementet 

- Sentrale politikere på Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 

- Ledere og sentrale medarbeider i transportetatene (Jernbanedirektoratet, Bane Nor, 

Statens Vegvesen, Nye veier osv) 

- Politikere og ansatte på samferdselsavdelingene i fylkeskommunene på Østlandet 

- Politikere og ansatte på samferdselsavdelingene i kommunene på Østlandet 

- Bedriftsledere (næringsliv generelt og transportbransjen spesielt) 
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6: Rammer (tid, sted og finansiering) 

 

6.1 Tid og sted 

Programkomiteen foreslår at konferansen arrangeres mellom 20. oktober og 20. november 

som en dagskonferanse (tentativt kl. 10:00-15:30) 

Av logistikkhensyn foreslås det at konferansen avholdes på et konferansehotell i nærheten av 

aksen Oslo-Gardemoen. Konferansefasiliteter bookes i løpet av februar 2022. 

Programkomiteen kan vurdere om det er aktuelt å bruke fasiliteter som noen av 

fylkeskommunene disponerer. Dette kan gi lavere kostnader, men kan også sette 

begrensninger på antall deltagere. Det må i denne forbindelse avklares hvilke kapasiteter 

fylkeskommunene har. 

6.2 Språk 

Konferansen gjennomføres med norsk som språk, men innledere gis mulighet til å snakke 

engelsk. 

6.3 Format 

Det foreslås at konferansen gjennomføres med korte forberedte innlegg kombinert med 

dialog/sofaprat og med mulighet for interaksjon med publikum. Det åpnes også for at 

innledere kan delta digitalt og/eller med forhåndsproduserte innlegg. 

Det er aktuelt å forhåndsprodusere videoer (intervjuer med sentrale aktører) ++ som bidrar 

til å gi mer liv og energi til arrangementet. 

6.4 Økonomi 

Konferansebudsjett vil utarbeide og legges fram for godkjenning på et senere møte i 

fagpolitisk utvalg. 

De viktigste kostnadselementene vil være leie av konferansesal, dagpakker til deltagere, 

engasjement av moderator og foredragsholdere. Dersom det skal lages noen 

utredning/kunnskapsgrunnlag i forkant av konferansen, vil dette selvsagt også representere 

betydelige kostnader. 

Kostnadene vil i sin helhet bli dekket over Østlandssamarbeidet sitt ordinære budsjett og 

konferansen skal være gratis for deltagerne. 

 

6.5 Dimensjonering 

Antall deltagere vil avhenge av hvilke tema som tas opp og hvilke foredragsholdere som 

bidrar (kjendisfaktoren). I tillegg vil det være enklere å rekruttere flere deltagere dersom 
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man har medarrangører som har brede kontaktflater. Kommunikasjonsarbeidet vil selvsagt 

ha stor betydning. 

Like viktig som mange deltagere, er det å få rekruttert de riktige deltagerne. Et høyt 

deltagerantall vil medføre høyere budsjett pga. kostnadene til dagpakker.  

Det er naturlig at programkomiteen tidlig i prosessen setter et måltall for antall deltagere. 

Dette er relevant for å kunne vurdere hvilket konferansehotell som skal bookes. 

 

7. Kommunikasjon 

Det utarbeides en egen kommunikasjonsplan for konferansen. Planen skal beskrive hvordan 

ulike kanaler og kommunikasjonsverktøy skal brukes før, under og etter arrangementet for å 

nå ut med budskapet til prioriterte målgrupper. Dette kan handle om forhånsproduserte 

videoer, bruk av podcaster, kronikker i nasjonale medier i forkant eller i etterkant av 

konferansen. Tilsvarende er viktig å bruke ØS sin ordinære kommunikasjonskanaler for å få 

ut informasjon. Dette handler om nyhetsbrev, arrangementside, FB, twitter og LinkedIn. Det 

tas bilder og produseres videointervju under konferansen som en del av 

kommunikasjonsarbeidet. 

 

8: Tidslinje for videre planlegging og markedsføring 

Følgende tentative tidslinje legges til grunn: 

Innen 15. mars:  

- Prosjektleder utpekt 

- Avtale med de viktigste samarbeidspartnerne klar 

- Utvidet programkomite er konstituert 

- Tema (første utast) klart  

- Digital arrangementside etablert 

- Konferansehotell reservert 

- Kravspek for evt. bestilling av kunnskapsunderlag klar 

 

Innen 15. april 

- Foredragsholdere er kontaktet 

- Kommunikasjonsplan klar 

- Leverandør (produksjon kunnskapsunderlag) valgt 

 

Innen 15. mai 

- Moderator klar 

- Programmet klart (m/færrest mulig tbc) 
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- Påmelding åpnes (påmeldingsmodul integrert i digital arrangementside) 

- Første runde med markedsføring i ulike kanaler 

 

Innen 15. august 

- Alle bidragsytere bekreftet og lagt inn i programmet 

- De konkrete bestillingene sendes til innledere og andre deltagere 

- Andre runde med markedsføring i ulike kanaler 

 

Innen 15. september 

- Videopptak gjennomført 

- Kunnskapsunderlag produsert 
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1: Innledning/bakgrunn 
TEN-T reguleringene og EUs mobilitetspakke ble lagt fram 14. desember 2021. 

Samferdselsdepartementet har i denne forbindelse invitert norske aktører til å vurdere forslagene i 

EU-kommisjonens nye mobilitetspakke. 

Østlandssamarbeidet, bestående av Oslo kommune, Viken fylkeskommune, Innlandet fylkeskommune 

og Vestfold og Telemark fylkeskommune, presenterer i dette høringsdokumentet felles og 

samordnede synspunkter til mobilitetspakken og oppfølgingen av denne. Samferdselsdepartementet 

anmodes om å følge opp innspillene fra Østlandssamarbeidet i det norske innspillet til kommisjonen. 

EUs mobilitetspakke kan få store konsekvenser for Norge og norsk samferdselspolitikk. I 

dokumentets kap. 3 tas det opp en del problemstillinger som det er ønskelig at 

samferdselsdepartementet ser nærmere på. Østlandssamarbeidet ønsker en videre dialog med 

departementet i denne forbindelse. 

Transportkorridorene på Østlandet er avgjørende for å binde sammen hele landet, og for å knytte 

Norge tettere til resten av Europa. Østlandssamarbeidet legger til grunn at jernbanen må utgjøre 

ryggraden i det framtidige norske og nordiske transportsystemet.  

En fortsatt jernbaneutbygging på Østlandet er viktig for å knytte hele landet sammen i et helhetlig og 

effektivt transportnettverk både for gods- og persontrafikk. De grensekryssende korridorene på 

bane og sjø mot Europa må løftes fram på prioriteringslisten både nasjonalt og i TEN-T.  

Det er viktig å sørge for at byene – store, mellomstore og små – er bærekraftige både økonomisk, 

sosialt og miljømessig. Bærekraftige byer krever at det tilrettelegges for næringsliv, verdiskaping og 

sysselsetting. I et klimaperspektiv er bedre infrastruktur og bedre fremkommelighet på vei og bane 

internt og mellom byene helt avgjørende. Ved å øke utbyggingstempoet på InterCity og annen bynær 

kollektivtrafikk på Østlandet, vil man raskere få etablert en framtidsrettet og bærekraftig 

infrastruktur, som på en effektiv måte kan bidra til at Norge når sine internasjonale 

klimaforpliktelser. 

Mens andelen tunge fossilfrie kjøretøy øker betydelig, er infrastrukturen for el, hydrogen og biogass 

ennå ikke kommet på plass på Østlandet. For å nå målene om utslippsreduksjon fra de tyngste 

kjøretøyene er det viktig å få etablert et sammenhengende nettverk med energistasjoner langs viktige 

transportkorridorer. Fylkeskommunene på Østlandet vil derfor nå ta en mer aktiv rolle i utbygningen 

av infrastruktur for fossilfrie kjøretøy. 

Østlandssamarbeidet la i sin høringsuttalelse til revisjon av forordningene for TEN-T våren 2021 

hovedvekt på følgende elementer:  

- Bærekraft og grønn mobilitet (mer transport over på bane og sjø) 

- Governance (regionene som nøkkelaktører for det grønne skiftet) 

- Grensekryssende korridorer – jernbane og sjø 

- Bærekraftig bymobilitet og betydningen av knutepunkt (urbane noder) 

Dette følges nå opp i høringsdokumentet som Østlandssamarbeidet nå presenterer.  
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2: Innspill til norske posisjoner i høringen om EUs mobilitetspakke 

2.1 Revisjon TEN-T retningslinjene 

 

I dette avsnittet kommenteres forslagene om revisjon av forordningen om det transeuropeiske 

transportnettverket, TEN-T- retningslinjene, inklusive en meddelelse om TEN-Ts utvidelse til 

naboland. 

 

2.1.1 Transportkorridorene på Østlandet  

De viktigste transportkorridorene mellom Østlandet er:  

A. Oslo-Gøteborg-Malmø-København-Hamburg/Berlin 

B. Oslo-Stockholm 

C. Jyllandskorridoren 

Disse tre grensekryssende korridorene mellom EU-landene og Norge som tredje-land er 

viktige for Østlandet og for hele Norge – og må derfor videreutvikles.  Arbeidet med å 

inkludere disse korridorene på TEN-T kartene må derfor igangsettes gjennom et samarbeid 

mellom EU-kommisjonen og norske myndigheter. Investeringer for å oppgradere og fjerne 

flaskehalser for multimodale transporter i disse korridorene vil ha samfunnsgevinster 

(european added value) for innbyggerne, økonomien og for klimaet. 

 

Disse viktige eksport/importrutene bør nå få økt oppmerksomhet og analyseres basert på 

fremtidige transportbehov. Et helhetlig og oppdatert faktagrunnlag vil i denne forbindelse 

være viktig å få fram.  

A: Oslo – Gøteborg – Malmø – København – Hamburg/Berlin  

Korridoren mellom Oslo og Gøteborg og videre mot Malmø/København og Hamburg/Berlin er den 

nordligste delen av ScanMed korridoren, og inngår i TEN T nettverket (core). For 

Østlandssamarbeidet er det viktig å understreke at forbindelsen mellom Oslo og Gøteborg er svært 

viktig både for transport av gods og personer mellom Norge og Europa. Det er derfor viktig at 

norske myndigheter prioriterer infrastrukturinvesteringer på denne strekningen, slik at man får 

fjernet unødvendige flaskehalser. 

B: Oslo – Stockholm  

For å komplettere det nordiske triangelet er det for Østlandssamarbeidet viktig å få innlemmet 

strekningen mellom de to hovedstedene Oslo og Stockholm som en integrert del av ScanMed 

korridoren og dermed som en del av TEN-T nettverket.  

Med forbedringer av eksisterende jernbaneinfrastruktur via Kongsvinger samt etablering av en ny 

grensekryssende jernbaneinfrastruktur, samt to nye parseller i Sverige på strekningen mellom Oslo 

og Stockholm vil reisetiden reduseres betydelig. Dette vil kunne flytte trafikk fra fly til jernbane 
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samtidig som man skaper ny økonomisk vekst langs korridoren. Dette vil også redusere 

klimagassutslippene på strekningen. 

Bedre grensekryssende infrastruktur på strekningen vil også legge bedre til rette for en ønsket vekst i 

andelen godstransport på jernbanen.  

C: Jyllandskorridoren 

Oslo/ Stavanger- Larvik-/ Grenland-/ Kristiansand havn-Hirtshals havn-Aarhus-Hamburg 

(Utenlandskorridor 3 i Nasjonal transportplan) mellom Sør-Norge og Nord-Jylland.  

E-134 (østvestforbindelsen fra Bergen/ Haugesund) er en viktig forlengelse av Jyllandskorridoren, og 

foreslås tatt inn i TEN-T kartet som en del av det utvidete nettverket. Jyllandskorridoren er en 

multimodal transportkorridor, som gir kortere transportvei til kontinentet fra Sør-Norge. 

Utenlandskorridor 3 utgjør videre en viktig avlastning for Oslo og Svinesund.  

Jyllandskorridoren til Hirtshals havn/ Fredrikshavn i Danmark er tatt inn i ScanMed-korridoren, og 

etableringen av European Maritime Space som en integrert del av TEN-T gir nye muligheter for 

havnene og nærsjøtransporten i korridoren.  

Østlandssamarbeidet er opptatt av å videreutvikle utenlandskorridor 3 på norsk side gjennom å legge 

til rette for multimodale transporter både på norsk og dansk side, spesielt i forhold til å videreutvikle 

jernbanen fra Taulow til Hirtshals og Fredrikshavn i Danmark og nærsjøtransport til og fra havnene i 

Skagerak. 

Staten må ta et større ansvar for intermodal infrastruktur mellom havnene, hovedbane og 

stamveiene i TEN-T nettverket som følger av forpliktelsene i TEN-T retningslinjene. 

 

2.1.2 Modalt skifte 

Østlandssamarbeidet støtter EU-kommisjonens fokus på transportskifte fra vei og fly til bane og sjø 

som de mest bærekraftige transportformene, jf. Art 4 (a) (ii)) i revisjonen av TEN-T forordningene. 

For å kunne nå målene om utslippsreduksjon i 2030 og klimanøytralitet i 2050 er dette helt 

avgjørende. TEN-T forordningen skisserer også mål og strategier for mer bærekraftig transport, 

herunder: 

• markedsandelen til godstransport på bane skal øke med 50% i 2030 og fordobles innen 2050  

• markedsandelen for nærsjøtransporten og transport på innlands vannveier skal øke med 25% 

i 2030 og tredobles innen 2050,  

• i tråd med recital 3 i TEN-T skal transporten på høyhastighetsjernbane fordobles i 2030 og 

tredobles innen 2050.  

I lys av dette stiller Østlandssamarbeidet seg positive til etableringen av «European Maritime 

Space», som integrerer maritim transport som en del av TEN-T nettverket, og jernbanens rolle i 

det framtidige transportsystemet i Europa. Det er også positivt at TEN-T vektlegger effektive og 

sømløse multimodale transportkjeder for både passasjerer og gods, med koblinger mellom 

hovednettet og havner, terminaler samt «first og last mile» løsninger i urbane noder.  

TEN-T forslaget vektlegger også betydningen av et tilstrekkelig nettverk av multimodale 

godsterminaler med god kapasitet langs TEN-T nettverket, spesielt gods og vareflyt til og fra urbane 
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noder, industri- og logistikksentra samt havner. Østlandssamarbeidet støtter forslaget om at det skal 

utarbeides en analyse og nasjonal handlingsplan for et tilstrekkelig nettverk av multimodale 

godsterminaler med god kapasitet. (Art. 35).   

 

2.1.3 Fyllestasjoner for alternative drivstoff 

Østlandssamarbeidet har stort fokus på grønn omstilling i transportsektoren. Mens andelen tunge 

fossilfrie kjøretøy øker betydelig, er infrastrukturen for el, hydrogen og biogass ennå ikke kommet på 

plass langs de viktigste transportkorridorene i landsdelen og langs ScanMed korridoren. For å nå 

målene om utslippsreduksjon fra de tyngste kjøretøyene er det nå viktig å få etablert et 

sammenhengende og grensekryssende nettverk med energistasjoner langs de viktigste 

transportkorridorene. Østlandssamarbeidet støtter derfor forslagene i TEN-T om at det skal være en 

minimumsdekning av lade- og fyllestasjoner av alternative drivstoff i TEN-T korridorene, herunder 

multimodale terminaler.  

Østlandssamarbeidet mener det er viktig med teknologinøytralitet, slik at man ikke favoriserer noen 

av de forskjellige typene nullutslippsdrivstoff. For Østlandssamarbeidet er det derfor viktig at også 

biogass inkluderes på listen over alternative drivstoff for tyngre kjøretøy. Dette er særlig viktig i et 

sirkulært perspektiv. Det vises i denne sammenheng til arbeidet med AFIR-direktivet, der dette bør 

følges opp. 

 

2.1.4 Urbane noder  

Østlandssamarbeidet konstaterer at det per nå ikke er definert urbane noder i Norge utenom Oslo 

som hovedstad. Østlandssamarbeidet vurderer det som positivt at det foreslås en bredere definisjon 

av urbane noder, som bl.a. åpner for at funksjonelle byområder over 100 000 innbyggere langs hele 

TEN-T nettverket (både kjerne- og det utvidete nettverket) blir integrert som en del av TEN-T 

nettverket i Europa. Dette kan bidra til mer effektiv og bærekraftig transport av gods, varer og 

passasjerer gjennom og i byområder.  

 

En bredere definisjon av urbane noder er også i overensstemmelse med ambisjonene om å utvikle en 

flerkjernet bystruktur på Østlandet, jf. Østlandssamarbeidet sin argumentasjon for InterCity-

utbyggingen. 

 

Østlandssamarbeidet mener at byområder som møter definisjonen for urbane noder i TEN-T 

forslaget bør vurderes tatt inn i det norske TEN-T kartet. Eksempelvis kan byområder, med 

forpliktende samarbeid om bærekraftig areal og transportutvikling og som er aktuelle for 

byvekstavtaler og byregionsavtaler med staten i NTP 2022-2033, vurderes som urbane noder i en 

norsk kontekst. Norge deltar ikke i CEF, og det vil derfor være viktig med et forpliktende samarbeid 

mellom statlig, regionalt og kommunalt nivå for å realisere målene om bærekraftig areal og 

transportutvikling. 
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2.1.5 Maritim transport 

Østlandssamarbeidet er positive til at den maritime transporten foreslås som en integrert del av 

TEN-T nettverket, hvilket vil øke betydningen av havnene og gi muligheter for å videreutvikle 

nærsjøtransporten. TEN-T stiller bl.a. krav til standard på vei og baneforbindelser til havnene, samt at 

det etableres energistasjoner. 

Østlandssamarbeidet er positiv til at det åpnes for at EU kan støtte samarbeidsprosjekter finansielt 

når de fanger opp transport mellom to havner i det utvidede nettverket. Selv om Norge isolert sett 

ikke er støtteberettiget i CEF, vil norske havner fortsatt kunne ta del i prosjekter som kan bidra til å 

utvikle nærsjøtransporten og gi positive ringvirkninger lokalt og regionalt.  

 

2.1.6 Governance  

Østlandssamarbeidet støtter den forsterkede rollen til de europeiske koordinatorene og sterkere 

krav til nasjonale myndigheter og transportetater  om å følge opp TEN-T i nasjonale 

transportplanere og handlingsprogram. 

Regionene bør få  en enda viktigere rolle ved rullering og  oppfølging  av TEN-T videre fremover. 

Østlandssamarbeidet er derfor positive til TEN-T forordningenes understrekning av betydningen av 

medvirkning og konsultering – herunder nødvendigheten av dialog med regionene i hvert land og 

koblingen til regionale transportplaner. Inkludering av regionene i korridorforumene og arbeidet med 

å utvikle European Transport Corridors bør prioriteres. 

Medlemslandene bør også konsultere regioner og regionale aktører når man  utarbeider 

handlingsplaner for et velfungerende multimodalt godsterminalnettverk på sitt territorium (jf. artikkel 

35) da regionene har et omfattende ansvar for regional utvikling og regionale planer for multimodal 

godstransport.  

2.2 Revisjon av ITS-direktivet om intelligente transportsystemer i veitransporten 

Østlandssamarbeidet er positiv til økt digitalisering og sterkere styring av transportstrømmer for å 

sikre bedre framkommelighet og for å få ned klimagassutslippene 

Innbyggerinvolvering, bærekraft, verdiskaping, ansvarlig bruk av data og innovasjon, er alle hensyn 

som må ivaretas i utformingen av fremtidens transportsystem. ØS mener disse hensynene best kan 

ivaretas ved at offentlig eide selskap får en viktigere rolle i utviklingen av helhetlige mobilitetstilbud 

lokalt og regionalt. Offentlig styring vil være viktig for å sikre innbyggerne gode og likeverdige 

mobilitetstilbud. 

Eierskap til kundedata er et viktig konkurransefortrinn. Mobilitetsaktører som kontrollerer 

kundegrensesnittet vil ha mest kunnskap og data om kunden, og vil dermed være bedre posisjonert 

for å tilby attraktive tjenester og påvirke hvordan en reise foretas. At et offentlig eid selskap har det 

foretrukne kundegrensesnittet, må ikke være til hinder for at private og kommersielle selskaper kan 

inngå i de ulike verdikjedene.  Konkurransen mellom de kommersielle aktørene vil da i større grad 

rette seg mot et offentlig eid mobilitetsselskap, framfor direkte mot sluttkundene. Dette vil kunne 

bidra til et større mangfold av leverandører og økt konkurranse.  

Fylkeskommunene er svært bekymret dersom det pågående arbeidet i EU resulterer i at de offentlig 

eide kollektivselskapene fratas retten å selge billetter. 
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2.3 Revisjon av strategien om by-mobilitet, inklusive nye retningslinjer om slik 

mobilitet 

  

For å sikre god livskvalitet i byene og gjøre dem mer tilgjengelige, rene og konkurransedyktige, er det 

nødvendig med et skifte mot bærekraftige transportformer. EUs rammer for utarbeidelse av 

bærekraftige by-mobilitets planer – såkalte SUMPs – sees på som et nyttig grep, som også kan ha 

stor verdi for Norge. TEN-T forordningene anbefaler nasjonale virkemidler til utvikling og 

gjennomføring av SUMP og dette vil være viktig også i en norsk setting.  

 

Oslo er allerede en urban node - i TEN-T sammenheng.  Endring i definisjon av urbane noder åpner 

for å inkludere flere funksjonelle byområder på Østlandet - i tillegg til sammenknyttede byområder i 

Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark. Listen over urbane noder for Norge bør vurderes 

oppdatert med flere by-områder.  

Dokumentene som er på høring setter en rekke krav og forventinger til datadeling, rapportering og 

overvåkning. I rammeverket for urban mobilitet er digitalisering, innovasjon og ny mobilitet et eget 

kapittel, og her varsler kommisjonen flere initiativer framover. Det varsles også en gjennomgang av 

digitale løsninger for Urban Vehicle Access Regulations. Endringene kan potensielt ha konsekvenser 

spesielt for Oslo, og sette rammer for kommunens planlegging. 

2.4 Handlingsplan om grensekryssende passasjertransport med tog 

Østlandssamarbeidet er ser positivt på det økte fokuset på jernbane og persontransport i 

Europa/EU. Dette er helt i tråd med fylkeskommunenes felles ambisjon om jernbanen som ryggrad 

for transportsystemet i et klimaperspektiv.  

EU har satt 2030 som tidsramme for ferdigstillelse av Core Corridor Network og strekningen Oslo 

– Gøteborg er en del av Core network ScanMed med ferdigstillelse 2030.   

 

For Østlandssamarbeidet er korridoren Oslo – Gøteborg – Malmø - København – Hamburg/Berlin av 

største betydning med stort behov for å overføre trafikk fra vei til bane. Det er gjennom mange år 

jobbet systematisk og målrettet for å sette fokus på flaskehalser på jernbanestrekningen – herunder 

spesielt Halden – Kornsjø – for å styrke jernbanens konkurranseevne i denne korridoren.  

I lys av TEN-T forventes det at Oslo-Halden/Kornsjö-Göteborg skal ha dobbeltspor, togene skal 

kjøre med maks hastighet av 160 km/t (100 km/t for godstog), strekningen skal bli klar for tog med 

740 m lengde. ECTS/ERTMS skal være installert på hele strekningen.   

 

15 piloter skal iverksettes for å gjennomføre og teste ut fokusområdene i den nye handlingsplanen – 

herunder modernisere infrastruktur for økt passasjertransport på jernbanen og for å legge til rette 

for bærekraftige transportløsninger for unge mennesker. Østlandssamarbeidet oppfordrer 

Samferdselsdepartementet til å jobbe for å få inn en pilotstrekning i handlingsplanen. 

Østlandssamarbeidet understreke betydningen av korridoren Oslo – Stockholm som en forlengelse 

av ScanMed. Med en ny grensekryssende  jernbane mellom Sverige og Norge, i tilegg til konstruksjon 

av to nye jernbaneparseller og forbedringer av to jernbaneparseller i Sverige, kan reisetiden med tog 
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reduseres med nesten to timer (til under 3 timer). Østlandssamarbeidet mener at en raskere 

jernbaneforbindelse mellom Oslo-Stockholm vil bidra til en økt bærekraftig mobilitet, som potensielt 

kan flytte en million flypassasjerer over på tog hvert år og dermed kunne kutte utslippene fra 

luftfarten med nesten 100.000 tonn CO2 årlig. Siden togreisen mellom hovedstedene tar mer en fem 

timer i dag, dominerer fly på strekningen (markedsansdel på 90 prosent). 

En forbedret jernbaneforbindelse vil også føre til bedre tilgjengelight og mer bærekraftige 

pendlingsmuligheter mellom byene langs ruten, som forbinder 3,4 millioner mennesker i to land, åtte 

arbeidsmarkedsområder og over 50 kommuner, inkludert tre bynoder (Oslo-Örebro- Västerås-

Stockholm).   
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3: Kommentarer og spørsmål til Samferdselsdepartementet   

Østlandssamarbeidet ber samferdselsdepartementet vurdere og kommentere følgende spørsmål/ 

problemstillinger i lys av EUs mobilitetspakke. 

3.1 TEN-T og konsekvenser for Norge  

EU-kommisjonen legger til grunn fullføring av core network utbygging innen 2030, utvidet core 

network innen 2040 og comprehensive network innen 2050.  

 Hva betyr disse tidsfristene i TEN-T forordningene for infrastrukturutbygging på norsk side?  

 Dersom man fra norsk side ikke holder framdrift og frister i utbyggingen – hvilke konsekvenser vil 

dette kunne få?  

 TEN-T forslaget åpner for unntak for krav i TEN-T forordningen for tiltak som ikke er 

samfunnsøkonomisk lønnsom, hvordan tolker samferdselsdepartementet dette? Er det gjort 

tilsvarende vurderinger for noder og linker i det norske prioriterte TEN-T kartet? 

 

Østlandssamarbeidet har ved flere anledninger i forbindelse med rullering av NTP løftet fram 

behovet for økt fokus på de grensekryssende transportkorridorene mot Europa.  

 Hva betyr det for realisering av de grensekryssende korridorene, at Norge ikke er en del av CEF 

transport?  

 Hvordan vil departementet følge opp føringene fra TEN-T i forbindelse med ny Nasjonal 

Transportplan (NTP)?  

EUs plan legger opp til en utbygging av jernbanekorridoren ScanMed innen 2030 (core corridor). 

Ifølge nasjonal signalplan fra 2020, er strekningen Sarpsborg – Kornsjø først planlagt med ERTMS fra 

2034.  

 Hvordan vil samferdselsdepartementet på denne strekningen forholde seg til tidsfristene fra EU? 

 

Det legges opp til en oppdatering av TEN-T kartene for Norge i dialog mellom norske myndigheter 

og Europakommisjonen, der en vil vurdere hvordan nye retningslinjer skal gjenspeiles i TEN-T 

nettverket i Norge. 

 

 Hvordan ser tidslinjen og prosessen ut for oppdateringen av TEN-T kartet? Vil det være en høring 

der regioner, kommuner og andre interessenter kan gi innspill? Det vurderes at det vil være viktig å 

involvere fylkeskommunene, kommunene ved siden av transportetater og transportaktører som 

havner i å definere TEN-T kartet. 

3.2 Urban nodes og SUMP 

TEN-T forordningene framhever betydningen av velfungerende urbane noder og foreslår endringer i 

hva som defineres som by i denne sammenheng (bl.a. befolkningsstørrelse og funksjonelle 

byområder).  

 Hvordan vurderer departementet endringsforslagene, og vil det i lys av dette være naturlig å se på 

funksjonelle by-klynger på Østlandet som del av TEN-T urbane noder og oppdatere listen og TEN-T 

kartene på norsk side?  
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Helt konkret er det i de reviderte TEN-T forordningene foreslått konkrete krav som innebærer at 

alle byer (urban nodes) må ha en SUMP innen 2025. I norsk kontekst setter Plan- og bygningsloven 

krav til planlegging og medvirkning, og felles areal- og transportplan for Oslo og Akershus er blant de 

planene som trolig kan være aktuelle i denne sammenhengen. Planen er imidlertid ikke laget konkret 

etter SUMP-rammeverket.  

 Østlandssamarbeidet ber om at SD avklarer nærmere hva kravene om SUMP betyr for Norge og 

norske byer, og hvordan man fra departementet ser på SUMP opp mot andre planverktøy – f.eks. i 

lys av Plan og Bygningsloven (PBL)?  

I EUs nye rammeverk for urban mobilitet er det også foreslått en sterkere kobling mellom SUMP og 

tilgang til virkemidler, for eksempel gjennom Horisont Europa. Det er også forslått at alle land lager 

nasjonale støtteprogrammer for å etablere SUMP i byene i løpet av 2022.  

 Østlandssamarbeidet ser det som viktig at SD klargjør hva dette betyr i en norsk kontekst. 

 Vil departementet ta initiativ til å utarbeide veiledere og sette av midler til å støtte opp om 

utarbeidelse av SUMP i Norge? 

3.3 ITS og salg av billetter – offentlig/privat  

Mange av kollektivselskapene er svært bekymret for at det pågående ITS- arbeidet i EU resulterer i at 

kollektivselskapene fratas retten å selge billetter. En slik utvikling vil eksempelvis utfordre Ruters 

muligheter til å realisere Oslo kommunes og Viken fylkeskommunes målsetninger for bærekraftig 

mobilitet i hovedstadsregionen.  

  Hvordan vurderer departementet ITS-endringene som foreslås og konsekvensene for 

kollektivselskapene i landsdelen?  
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4: Oppsummering og videre oppfølging 
Departementet anmodes om å inkludere innspillene (se kap. 2) fra Østlandssamarbeidet i 

den norske tilbakemeldingen til EU-kommisjonen.  

Østlandssamarbeidet ser fram til tilbakemelding fra SD med svar på spørsmål og nærmere 

avklaring av konsekvenser av EUs mobilitetspakke i en norsk kontekst.  

Østlandssamarbeidet ser det som ønskelig at departementet tar nødvendige initiativ ovenfor 

EU-kommisjonen med tanke på oppdatering av TEN-T kartene for Norge. I den forbindelse 

bør fylkeskommunene involveres i arbeidet.  

Østlandssamarbeidet ønsker en nærmere dialog med Samferdselsdepartementet om urbane 

noder på Østlandet. Bruk av SUMP-verktøyet vil være en naturlig del av en slik dialog.   

 

 

 

 

Oslo 1. mars 2022 

Even Aleksander Hagen    Olav Skinnes 

Leder av representantskapet   Leder av fagpolitisk utvalg for samferdsel 
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Status næring og kompetanse 1.april 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

 

Saksredegjørelse 
Høyere yrkesfaglig utdanning 
Et forslag til ny samarbeidsstrategi for høyere yrkesfaglig utdanning ble sendt ut på høring i 
januar, etter vedtak i fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse. Høringen ble sendt ut til 
fylkeskommunene, tilbydere av høyere yrkesfaglig utdanning, ulike organisasjoner og 
nasjonale myndigheter.  
 
På bakgrunn av høringsinnspillene har sekretariatet og faggruppen for høyere yrkesfaglig 
utdanning utarbeidet et nytt strategiforslag som skal sluttbehandles av fagpolitisk utvalg 25. 
mars. Sekretariatet og faggruppen har også begynt det innledende arbeidet med en 
handlingsplan for strategien. Arbeidet skal intensiveres etter at strategien er endelig vedtatt, 
og vil ventelig sluttbehandles i fagpolitisk utvalg i juni. 
 
Strategien og handlingsplanen vil oversendes til representantskapet når dokumentene er 
klare. Det kan være forslag til aktiviteter hvor finansieringen og de økonomiske rammene må 
avklares med representantskapet.  
 
Møtet 25. mars arrangeres på Raufoss i samarbeid med Fagskolen Innlandet og Høyskolen for 
yrkesfag. Programmet vil bl.a. inkludere en omvisning på Læringsfabrikken. I tillegg blir det 
dialog med Fagskolen Innlandet om utviklingen av sektoren, dialog med Høyskolen for 
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yrkesfag om arbeidet med institusjonsakkreditering og dialog med Organisasjonen for norske 
fagskolestudenter om mulighetene for interessepolitisk samarbeid. 
 
Sirkulær økonomi 
Fagpolitisk utvalg skulle ha et fagmøte om sirkulær økonomi i desember 2021. Fordi møtets 
program og innretning var best egnet for et fysisk møte ble det i samråd med utvalgets leder 
først utsatt til tidlig februar, deretter utsatt igjen, på grunn usikkerhet rundt smitteverntiltak 
og smitteutviklingen. 
 
På grunn av møtet om høyere yrkesfaglig utdanning 25. mars ble utvalgets ledelse og 
sekretariatet enig om å flytte fagmøtet om sirkulærøkonomi til juni. I forkant vil det bli 
gjennomført en grundigere administrativ prosess.  
Første steg i dette arbeidet var et temabord om sirkulær økonomi under Grønt Verksted 
medio februar. Det skal gjennomføres en egen workshop om sirkulær økonomi i løpet av 
våren, som skal identifisere behov og muligheter for felles prosjekter.  
 
Konferanse om bærekraftig reiseliv 
Handlingsplanen for 2022 inneholder en konferanse om bærekraftig reiseliv og 
fylkeskommunens rolle. Sekretariatet har begynt det innledende arbeidet. 
 
Konferansen vil avholdes i fjerde kvartal. Hovedfokuset blir på hvordan fylkeskommunen har 
en rolle i reiselivsutvikling på tvers av fagområder; fokuset vil være på næringsutvikling, 
reiselivets kompetansebehov, grønne mobilitetsløsninger, arealbruk, miljø og naturvern. 
Målgruppen skal først og fremst være politikere og ansatte i fylkeskommunene, mens viktige 
samarbeidspartnere inviteres inn for å bidra i programmet. 
 
 
 
21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Status europapolitisk arbeid 1. april 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Representantskapet tar saken til orientering. 
 

 

Saksredegjørelse 
Europapolitisk arbeid er et gjennomgående tema i Østlandssamarbeidet Det vises 
innledningsvis til sak 08/22 om samferdsel der arbeidet med høring på EUs mobilitetspakke 
og Scandria Alliance inngår. Med bakgrunn i gjeldende strategi samt handlingsprogram for 
Østlandssamarbeidet 2022 formidles følgende status fra det øvrige europapolitiske arbeidet.  
 
Østlandssamarbeidets Europaforum  
Neste møte i Østlandssamarbeidets Europaforum er fastsatt til fredag 6. mai 2022 i Viken 
fylkeskommune, Galleri Oslo. Møtet vil bestå av tre bolker og det vil bli lagt opp til dialog med 
statssekretærer i Kommunal- og distriktsdepartementet og i Utenriksdepartementet, samt 
med ambassaderåd ved EUs ambassade i Oslo.  

1. Demokrati og Europas framtid – innledning v/EUs ambassade i Oslo 
2. Norge og samarbeid med EU under ny regjering v/statssekretær i UD 
3. Betydningen av Interreg v/statssekretær i KDD 

 
Det jobbes i tillegg med noen korte tematiske digitale møter. Det første blir avholdt 18. mars.  
I etterkant av samlingen på Lillehammer i fjor har det vært jobbet med en studietur til Brussel 
for Europaforum. Denne er nå fastsatt til 30. mai – 1. juni og programarbeidet er i gang i nært 
samarbeid med ORE.  
Østersjøsamarbeidet 
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Det nye Interreg Østesjøprogrammet er nå til behandling i EU-kommisjonen. Første 
søkerunde er i gang med søkefrister 30. mars (små prosjekt) og 26. april (ordinære prosjekt). 
Østlandssamarbeidets sekretariat er nasjonalt kontaktpunkt for programmet og bidrar med 
løpende informasjon og veiledning. 
 
Russlands invasjon og krig i Ukraina er høyt på agendaen både for Interreg-
programsamarbeidet og for alle samarbeidsplattformene på ulikt nivå i Østersjø-regionen. 
Russland og Hviterussland er nå suspendert fra samarbeidene på ubestemt tid. Norge står her 
sentralt som formannskap i Østersjørådet (regjeringenes samarbeid) og i Nordisk Ministerråd. 
Styret i BSSSC besluttet i møte 16. mars å suspendere Kaliningrad fra styret og legge alt 
samarbeid med Russland på is inntil videre. En felles uttalelse vil bli utarbeidet i etterkant av 
møtet og kommunisert til Kaliningrad og til øvrige samarbeidspartnere i Østersjøregionen. I 
tillegg bestemte styret å inkludere et punkt i handlingsplanen for 2022 – 2023 om 
flyktningsituasjonen og å dele informasjon og god praksis rundt integrering og mottak.  
 
EU-kommisjonen har frosset midlene til russiske partnere i pågående Interreg-prosjekt (2014-
2020). Russland og Hviterusslands deltakelse i nytt Interreg-program i regionen (2021-2027) 
er lagt på is.   
 
BSSSC Spring Youth event 2022 
Østlandssamarbeidet og ØstsamUng er vertskap for vårmøte i BSSSCs ungdomsnettverk (jfr. 
vedtak i representantskapet 4. november 2021). Møtet finner sted i Drøbak 28.4 – 1.5. Det er 
tatt beslutning om at russiske ungdommer fra Kaliningrad ikke vil bli invitert som følge av 
krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland. Planlegging pågår, og fokusområdene vil bli 
miljøtilstanden i Oslofjorden – koblet til tilsvarende utfordringer i Østersjøen – og 
ungdomsmedvirkning. Fylkesordfører i Viken og styremedlem i BSSSC, Roger Ryberg, 
hovedutvalgsleder for kompetanse i Vestfold og Telemark, Mette Kalve, og politisk rådgiver i 
UD, Eirin Kristin Kjær har takket ja til å bidra under arrangementet. Det forventes rundt 20 
ungdommer fra de åtte landene rundt Østersjøen + 12 representanter fra ungdommens 
fylkesråd/-ting/sentralt ungdomsråd i Oslo.  
 
Europa og næring og kompetanse 
Administrativ gruppe for næring og kompetanse har satt europeisk samarbeid og programmer 
på dagsorden. Det vil bli jobbet med et opplegg for å følge opp dette under våren.  
 
 
 
21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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Revidert møteplan 2022 

 

Sekretariatets innstilling 
Møteplan for 2022 justeres ved at det også legges inn et ekstra møte fredag 26. august kl. 
14:00-15:00. 
 

 

Saksredegjørelse 
På møte 4. november 2021 ble møteplanen for 2022 fastsatt gjennom vedtak i sak 25/2021: 
 

1. De ordinære møtene i representantskapet gjennomføres: 
a. Fredag 1. april kl. 10:00-14:00 
b. Torsdag 3. november kl. 14:00 – fredag 4. november kl. 11:30 

2. Representantskapet ser det som naturlig at det også kan settes opp kortere digitale 
møter i tillegg til de to fysiske møtene. 

 
Representantskapet pekte på at man - i tillegg til to årlige fysiske møter - også bør vurdere om 
det kan være naturlig å legge inn et par korte digitale møter for behandling av 
interessepolitiske saker. Det har som kjent allerede vært gjennomført et ekstra teams-møte 4. 
februar etter initiativ fra Viken FK der krisen i Oslofjorden ble drøftet. 
 
På høstmøtet skal representantskapet vedta handlingsplan og budsjett for 2023. For blant 
annet å drøfte rammene for budsjettarbeidet og handlingsplanarbeidet er det ønskelig å 
legge inn et kort digitalt representantskapsmøte i slutten av august.  
 
Det er også nødvendig med en prinsipiell avklaring av om Østlandssamarbeidet skal 
‘tilbakeføres’ til Akershus fylkeskommune ifm. oppløsningen av Viken FK 1. januar 2024. En 
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avklaring på dette spørsmålet bør gjøres tidlig i høst pga. den pågående prosessen med deling 
av Viken FK, bl.a. på med hensyn til innplassering av ansatte, digitale løsninger m.m. 
 
Det foreslås at et nytt møte i representantskapet avholdes fredag 26. august kl. 14:00-15:00. 
 
 
21.03.2022 
Jon Petter Arntzen 
sekretariatsleder 
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