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Forslag til mandat for utredningsarbeid om:  

Fremtidig organisering av samarbeid om areal og transport i 
hovedstadsområdet 
I Prop. 84 S (2016-2017), Ny inndeling av regionalt folkevalt nivå, varslet regjeringen en 
utredning av ulike modeller som kan sikre bedre koordinering av de særskilte transport- og 
arealutfordringene i hovedstadsområdet, inklusive Oslo. De store kommunene rundt Oslo må også 
inkluderes. Stortinget sluttet seg til dette. 

Det skal vurderes om etablering av et hovedstadsråd vil bidra til mer effektivt arbeid med areal- 
og transport i hovedstadsområdet. Det legges til grunn at et eventuelt råd vil ha medlemmer fra 
Oslo kommune, Akershus fylkeskommune (eventuelt som del av en større fylkeskommune), 
kommunene i bybåndet og kommuner med regionale byer, som definert i regional plan, samt 
statlige myndigheter. Kommunene i bybåndet er i tillegg til Oslo: Asker, Bærum, Lørenskog, 
Rælingen, Skedsmo, Oppegård og Ski. Kommuner med regionale byer er Ullensaker og Ås. 

Bakgrunn 

Regjeringen har lagt til grunn at Oslo fortsetter som eget fylke. Ved Stortingets behandling av 
Prop. 84 S (2016-2017) støttet flertallet forslaget om å beholde Oslo kommune som selvstendig 
kommune og fylkeskommune, men ønsket å poengtere at dette krever enda større fokus på 
samarbeid og samhandling mellom Oslo og den nye fylkeskommunen bestående av Østfold, 
Akershus og Buskerud, samt omkringliggende kommuner. Flertallet viste til at regjeringen varsler 
en egen utredning av løsninger som skal medvirke til mer effektivt arbeid med areal og transport i 
Osloregionen, herunder muligheten for å etablere et eget hovedstadsråd. På tross av de etablerte 
samarbeidsordningene vil det med andre ord fortsatt være nødvendig å effektivisere og bedre 
samordningen av arbeidet med areal og transport i hovedstadsområdet – på tvers av fylkes- og 
kommunegrenser. En slik utredningen skal vurdere både forenklingsmuligheter innenfor dagens 
løsninger, og etablering av et eventuelt nytt, permanent organ, som f.eks. et hovedstadsråd.  

 
Regjeringen legger videre til grunn at partene i byvekstavtalen utgjør politisk styringsgruppe for 
byvekstavtalen. Dette vil være representanter for Oslo kommune, Akershus fylkeskommune eller 
ny fylkeskommune, kommuner som er direkte omfattet og berørt av byvekstavtalen, samt statlige 
myndigheter. Det utredes nærmere fordeler og ulemper ved et eventuelt hovedstadsråd i arbeidet 
med areal og transport i hovedstadsområdet, herunder forholdet til den fremtidige 
styringsgruppen for byvekstavtalen.  

Et eventuelt hovedstadsråd vil være et samarbeidsorgan som opprettes for å koordinere areal- og 
transportarbeidet i hovedstadsområdet som konsekvens av at det funksjonelle byområdet (for 
pendling, arbeids- og boligmarked) ikke følger fylkesgrensene. 

Oppdrag 

Vurdere ulike modeller som kan sikre mer effektivt og koordinert arbeid med areal og transport i 
hovedstadsområdet. Det skal også utredes minst én løsning som ikke krever etablering av et nytt 
permanent organ.  
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Utredningen skal ta utgangspunkt i føringene fra Prop. 84 S (2016-2017) "Ny inndeling av 
regionalt folkevalt nivå" og Innst. 385 S (2016-2017) Innstilling fra kommunal- og 
forvaltningskomiteen.  

Utredningen skal: 

• Beskrive nåsituasjonen og et felles utfordringsbilde. 
• Vurdere fordeler og ulemper for arealplanlegging og transportarbeidet ved ulike modeller, der 

etablering av et eventuelt hovedstadsråd er ett av alternativene og videreføring av dagens 
modell (der den nye fylkeskommunen er etablert og byvekstavtale er inngått) er et annet 
alternativ. Det vurderes særskilt om etablering av et eventuelt hovedstadsråd vil bidra til mer 
effektivt arbeid med areal og transport i hovedstadsområdet. 

• Vurdere organisering og myndighet til et eventuelt hovedstadsråd, herunder drøfte hvordan et 
eventuelt hovedstadsråd effektivt skal fungere som et samarbeidsorgan. Foreslå hvilken 
organisasjonsform samarbeidet skal ha, innenfor rammene av at organet skal få delegert 
beslutningskompetanse i visse saker fra deltakende kommuner og fylkeskommune, men at de 
overordnede beslutningene fortsatt skal tas av fylkesting, kommunestyrer eller regjeringen. 

• Vurdere forholdet mellom et eventuelt hovedstadsråd og nåværende og kommende 
samarbeidsarenaer og avtalesystemer innen areal og transport i hovedstadsområdet, herunder 
forholdet til den fremtidige styringsgruppen for byvekstavtalen. 

• Vurdere hvilke arenaer eller oppgaver knyttet til areal- og transportarbeidet som bør vurderes 
lagt til et eventuelt hovedstadsråd, f.eks. oppgaver knyttet til oppfølging og rullering av den 
regionale planen for areal og transport. 

 

Organisering av utredningsarbeidet 

Det etableres en politisk styringsgruppe med representanter fra Oslo kommune, Akershus 
fylkeskommune, Bærum, Skedsmo og Oppegård kommuner samt statlige myndigheter 
(Samferdselsdepartementet (SD) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)). 
Styringsgruppen ledes av KMD.   

Det etableres en administrativ prosjektgruppe med representanter fra styringsgruppens respektive 
organer. Prosjektgruppen møtes jevnlig for å sikre involvering i de vurderingene som gjøres i 
utredningsarbeidet. Prosjektgruppen ledes av KMD. 

Det løpende utredningsarbeidet utføres av et sekretariat. KMD leder sekretariatsarbeidet og SD 
deltar. 

Andre berørte organer vil bli kontaktet ved behov i utredningsarbeidet. 

Framdrift 

Utredningsarbeidet igangsettes så snart mandatet er godkjent av den politiske styringsgruppen. 
Det legges opp til at Regjeringen kan gi Stortinget en orientering om framdriften i arbeidet våren 
2018. Det tas sikte på at en ikrafttredelse av valgt modell kan skje samtidig som regionreformen 
trer i kraft fra 1. januar 2020. 
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