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Møte i faggruppen for næringssamarbeid 

14. Januar 2022



Dato: 1/19/2022

Hovedprioriteringer Konkurransekraft og attraktivitet

• Videreføre arbeidet med å tiltrekke og legge til rette for internasjonal talenter til 

Osloregionen 

• Være pådriver for å bruke offentlige anskaffelser for å stimulere innovasjon og bærekraft i 

både privat og offentlig sektor

• Fremme kjennskap til Osloregionens sterke næringsmiljøer og muligheter for 

næringsetableringer

• Andre viktige saker av betydning for næringsgruppen: Prosjekt knyttet til ren Oslofjord, 

Grønt landtransporprogram, sirkulærøkonomi, ordførererklæringen
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Dato: 1/19/2022

Roller og ansvar

Osloregionens faggrupper

• Osloregionen har for tiden tre faggrupper; faggruppe for areal og transport, faggruppe for 
klima og miljø og faggruppe for næringssamarbeid i Osloregionen. 

• Det er ønskelig at alle delregionene er representert i alle de tre gruppene. 

• Det er regionrådene og kommunene som selv melder inn medlemmer til gruppene. 

• Formålet med gruppene er å gi faglig råd til sekretariatet innenfor de respektive 
fagområdene. I tillegg er gruppene en viktig arena for kunnskapsdeling og læring på 
tvers. 

• Faggruppenes medlemmer er viktige for å formidle informasjon fra Osloregionen videre til 
relevante personer i sin kommune/regionråd. 

• Faggruppen for næringssamarbeid er i tillegg referansegruppe for det internasjonale 
profileringsarbeidet i regi av Osloregionen IPR. 

• Det avholdes normalt 4 – 5 møter/samlinger pr år. 
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Dato: 1/19/2022

Roller og ansvar

Sekretariatets ansvar overfor de politiske og administrative organene

• Sekretariatet skal sørge for at saker som behandles skal være tilstrekkelig opplyst og 

dokumentert. 

• Innkallinger skal normalt sendes ca. 1 uke før møtet. Saksdokumenter skal normalt være 

tilgjengelig på Osloregionens websider fra samme tidspunkt. 

• Sekretariatet skal sørge for en effektiv og god praktisk gjennomføring av møter og 

samlinger, og understøtte møteleder med planlegging og gjennomføring av 

møtene/samlingene, samt sørge for at det føres referat.  

• Sekretariatet skal sørge for å ajourføre lister over medlemmer med oppdatert 

kontaktinformasjon. 
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Dato: 1/19/2022

Møteplan for 2002 - forslag

Dato Tema 1 Tema 2 Kommentar

Digitalt Faggruppemøte 14.01.2022 Bærekraft og næringsutvikling

Weminar om Grønt 
Landtransportprogram 10.02.2022 Grønt Landtransportprogram 

Digitalt Faggruppemøte 11.03.2022
Talentrekruttering - oppstart av arbeid med 
ny kampanje

Regionalt samarbeid om 
reiseliv

Digitalt Faggruppemøte 20.05.2022 EU-programmer søkekompetanse
Digitalisering og Industri 
4.0.

BEST-konferansen 03.06.2022

Fysisk faggruppemøte juni Energi og grønn industri
Innovative offentlige 
anskaffelser Ringeriksregionen?

Fysisk Faggruppemøte, 
fellesmøte med de to 
andre faggruppene

24. -
25.08.2022 Sirkulærøkonomi

Innovasjon og utvikling 
for renere Oslofjord og 
vassdrag Kongsvingerregionen?

Næringspolitisk webinar? September 

Digitalt Faggruppemøte 04.11.2022 AI og VR
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I tillegg blir det egne arrangementer knyttet til innovative anskaffelser i samarbeid med LUP


