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Videreføring av samarbeidet i Osloregionen  

 
Osloregionen ble etablert i 2005 etter initiativ fra Oslos nabokommuner, Oslo kommune, og Østfold og 
Akershus fylkeskommuner. Samarbeidet består i dag av 68 kommuner og Viken og Innlandet 
fylkeskommuner. Det regionale samarbeidet dekker hele den funksjonelle Osloregionen med integrerte 
bolig- og arbeidsmarkeder. 
 
I tråd med kravene i ny kommunelov blir Osloregionen et interkommunalt politisk råd fra 28. oktober. Alle 
kommuner og fylkeskommuner som ønsker å være med i Osloregionen må slutte seg til ny 
samarbeidsavtale gjennom vedtak i kommunestyre eller fylkesting.  
 
Viken fylkeskommune vurderer å ikke delta videre i dette samarbeidet. Innlandet fylkeskommunene er 
inne i en tilsvarende vurderingsprosess som følge av Vikens signaler.  
 
På vegne av byrådet i Oslo kommune vil jeg være tydelig på at vi fortsatt ønsker å satse videre på 
samarbeidet i Osloregionen, også dersom de to fylkeskommunene velger å gå ut av samarbeidet. Vi har 
en rekke felles utfordringer på tvers av kommunegrensene, både når det gjelder samferdsel, 
arealplanlegging, næringsutvikling, klima, miljø og internasjonal synlighet som region.  
 
Vi har også en fordel av å stå sammen når vi fremmer regionens felles interesser overfor nasjonale 
politiske myndigheter. Mitt inntrykk er at mange av dere ser verdien og nytten av å sitte rundt samme 
bord, både politisk og administrativt. Dette har gitt resultater og skapt en felles forståelse av at vi kan få 
til mer sammen enn hver for oss.    
 
Jeg oppfordrer dere til å bli med videre i samarbeidet, og at vi kommer sammen på det konstituerende 
møtet i representantskapet i Osloregionen interkommunalt politisk råd 28. oktober. Så må vi sammen 
vurdere hvordan samarbeidet skal videreutvikles for at alle skal få størst mulig nytte av sitt medlemskap. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 

Raymond Johansen 

Byrådsleder 

 
 
 
 

 
 

 

Medlemmer av samarbeidsalliansen Osloregionen 

Deres ref.: Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dato:  

 20/2985 - 17 Bjarne Haslund, 994 62 700 16.09.2020 

 


