
 
 
 

Dato: 7.10.22 

Referat møte i Osloregionens faggruppe Næringssamarbeidet 

Tid: Fredag 04.11.2022 kl. 09.00 – 11.00 
 
Presentasjoner fra møtet finner man her   
 
Frammøtte:  
 

NAVN KOMMUNE / REGION 

Øyvind Såtvedt Sekretariatet, Osloregionen 

Dag Aanensen Drammen kommune 

Andrea Fyhri Gustavsen Sekretariatet, Osloregionen 
 

Ingar Vaskinn Kongsberg kommune 

Harriet Slaaen Ringerike kommune 

Camilla Håltem Lørenskog kommune  

Eli Arnkværn Bryhni Hamar regionen 

Nina Mosseby Lørenskog kommune 

Maria Hermansdatter Hoff Lillestrøm kommune 

Anne Kristine Feltman Bærum kommune 

Elisabeth Helen Bjørnsdatter 
Rytterager 

Nordre follo kommune  

Keith Mellingen Klyngeleder VRINN 

Torstein Brandrud Lunner kommune 

Karl Jørgen Tofte Horten kommune 

Karianne Thomassen Frogn kommune 

Haakon Gjems Grue kommune 

Lars Lyshaug Leder for klyngeprosjekter i Kongsbergklyngen 

Jan Fredrik Lockert Oslo kommune 

Halvorsrud Kari Elisabeth Fredrikstad kommune 

Adrian Andrew Mitchell Oslo kommune 

Eva Næss Karlsen Sekretariatet, Osloregionen 
 

 
Fra sekretariatet møtte: 

Øyvind Såtvedt, Andrea Fyhri Gustavsen, Eva Næss Karlsen 

 

 

  

https://www.osloregionen.no/prosjekter/konkurransekraft-og-attraktivitet/faggruppe-moter-konkurransekraft-og-attraktivitet/


 

Saksliste: 

 

1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent 
 

2. Godkjenning av referat fra møtet 24.08.2022 
Referatet ble godkjent 
 

3. Hva er VR/AR og hvilken mulighet gir denne teknologien?  
Keith Mellingen, Klyngeleder VRINN ga en introduksjon av VR/AR. Se Egen 
presentasjon. 

 
4. AR/AI/Kongsbergklyngen 

Lars Lyshaug, leder for klyngeprosjekter i Kongsbergklyngen. Se egen presentasjon. 
 

5. Oppdatering på internasjonalt profileringsarbeid  
Øyvind Såtvedt orienterte. Se egen presentasjon.  
 

6. Handlingsprogram 2023- hovedaktiviteter  
Øyvind Såtvedt orienterte. Se egen presentasjon. 
 
Kommentarer:  
 
Ønske om en felles strategi for Osloregionens arbeid med å tiltrekke og beholde 
internasjonale talenter. 
 
Behovet for å fremme kompetansebygging i bedriftene ut over internasjonal 
talentrekruttering bør også tas med.  
 
Det er ønskelig med en egen kalender for arrangementer i regionen på det 
næringspolitiske området.  
 

7. Status næringspolitisk webinar  
Øyvind Såtvedt orienterte.  

 
Det ble opprettet en programkomite for arrangementet bestående av Eli Bryhni, Ingar 

 Vaskinn, Nina Mosseby, Dag Aanonsen og Harriet Slaaen.  
 

8. Runden – temaet er hva vi nå bør spille inn interessepolitisk fra Osloregionen 
på næringsområdet, jfr. regjeringens veikart for grønt industriløft   

 
Dag Aanonsen, Drammen: introduserer med at han vil snakke om grønt industriløft, 
næringsliv og rekruttering i helsesektoren.  
 
Dag, nevner en rapport fra KS, og peker på at svært mye av det som gjøres i en 
kommune er enten direkte eller indirekte påvirket av EU-beslutninger.  
Dag, nevner videre spørsmålet om hvordan man skal gjennomføre et grønt 
industriløft, hvordan skatter og avgifter kan bli et hinder, og hvor det blir viktig med 
samarbeid for å lykkes med veikartet for grønt industriløft. Viktig med etablering av 
riktig bedrift på rett sted for å lykkes med veikartet for grønt industriløft. Han peker på 
Osloregionens arbeid med ladestasjoner/energistasjoner som et eksempel.  Han 
mener videre at det er viktig med en fremoverlent holdning og at vi må stå sammen 



 

for å kunne få prosjekter der staten dekker «pukkelkostandene» samt langsiktig 
finansiering, gjerne med en horisont på minimum 10-16 år, og bedre 
rammebetingelser. Dette for å slippe avbrytelser ved for eksempel regjeringsskifter.  
Dag tar videre opp rekrutteringsproblemer i helsesektoren. 35% av arbeidstakerne 
mangler formelle kvalifikasjoner. Drammen vil etablere en helsepark hvor 8000 
helsepersonell er nødvendig. Drammensregionen vil arbeide for å øke 
helsekompetansen. I tillegg vil de arbeide med kartlegging av potensielle 
næringsarealer i regionen, og legger vekt på at man trenger samarbeid for å få til 
dette. 

 
Ingar Vaskinn, Kongsberg: vil prate om Kongsbergregionen, batterifabrikk, fagskole 
og hydrogenfabrikk. Fagskolen på Kongsberg gått fra 16 til 80 ansatte på få år. Se 
egen presentasjon.  

 
Maria Hermansdatter Hoff, Lillestrøm: Kommenterer Ingar Vaskinn og Dag Aanonsen, 
og legger vekt på hvordan Nedre Romerike ønsker å få til batteri-resirkulering.  
 
Maria kommenterer at fagskolen skal etablere seg på Romerike med nytt tilbud, og 
ønsker å utvikle Kjeller-miljøet. Næringsarealer er et stort problem i kommunen, hvor 
de får mange innsigelser fra Statsforvalter. Hun er enig i at man trenger mer støtte og 
investeringer fra staten for å utvikle nye næringer. 
140 000 biler vrakes hvert år. Flere og flere biler er elektriske, og det mangler apparat 
for å resirkulere batteriene. Kunnskapsbyen Lillestrøm har etablert Romerike 
batterinettverk. Resirkulering av batterier og batterielementer blir viktig framover. Her 
er det stort potensiale for regionen. 

 
Eli Arnkværn Bryhni, Hamar: Vil prate om Hamarssatsing, Heidner, Bionova, Green 
Mountain og operasjonalisering av batterigjennvinning. Se egen presentasjon. 

 
Karl Jørgen Tofte, Horten: Kommenterer gjenvinning av bilbatterier, og nevner 
hvordan Asko skal bruke gamle bilbatterier til sine droner. Jørgen nevner videre at 
Horten har mye å bidra med innen maritime næringer i forhold til veikartet. 

 
9. Sak 9. Korte orienteringer fra sekretariatet  

• Prosjekt energistasjoner for grønn næringstransport  

• Team Oslo samling 14. oktober  

• Arbeidet med innspill til Nasjonal transportplan  
 

10. Eventuelt  
Ingen kommentarer.  
 

11. Takk for i dag 
 


