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Om interkommunalt råd for Osloregionen

Til Viken fylkeskommune v/ fylkesordfører og fylkesrådsleder

Etter et første år med interkommunalt råd for Osloregionen bestående av 65 
kommuner gjør vi oss noen refleksjoner rundt våre fylkeskommuners rolle og valg 
om å trekke seg ut av dette samarbeidet. Vi mener dette valget er uheldig og 
vanskeliggjør regionens mulighet for koordinert og kraftfullt arbeid på viktige områder 
som areal, transport, klima, næring og internasjonal profilering.

Vi er klar over at fylkeskommunenes argument er at de vil konsentrere sin innsats i 
et rent fylkeskommunalt fora gjennom Østlandssamarbeide. Det synes vi gir et 
underlig signal mot kommunene. Viken og Innlandet burde vite at for å oppnå 
resultater på disse viktige områdene så er kommunenes rolle avgjørende viktig. Når 
vi alle jobber mot felles mål, å bidra til å nå FNs bærekraftsmål, så er det viktig å ha 
med seg det vi har hørt og lært helt tilbake til Gro Harlem Brundtlands lokal agenda 
21 : tenke globalt, handle lokalt. Vi våger den påstand at handlingen skjer på 
kommunenivå mer enn fylkesnivå, og at det alltid er en fordel å søke mest mulig og 
bredest mulig samarbeid om de store felles sakene.

Vi opplever at våre fylkeskommuner gjør en feil beslutning, kanskje til og med med 
utilsiktede negative konsekvenser. Det er forståelig at det kan ha gått fort i svingene 
under etableringen av de nye fylkeskommunene, vi håper derfor våre foresatte tar 
denne anmodningen i god mening og ikke ser det som et nederlag å snu i tide. Det 
må være fint å være så ønsket som Viken og Innlandet er i Osloregionen.  Vi ønsker 
veldig velkommen tilbake til Osloregionen.
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Harald Tyrdal, Lunner kommune
Gunn Cecilie Ringdal, Lier kommune
John-Erik Vika, Eidsvoll kommune
Elin Gran Weggesrud, Holmestrand kommune
Lene Conradi, Asker kommune 
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