
 
 
 

Dato: 17.3.22 

Referat møte i Osloregionens faggruppe Næringssamarbeidet 

Tid: Fredag 11. mars kl. 0900-1100 
 
Presentasjoner fra møtet finner man her 
 
Frammøtte: 
 

NAVN KOMMUNE / REGION 

Eli Arnkværn Bryhni (møteleder)  Hamarregionen utvikling/Hamarregionen 

Ingar Vaskinn Kongsberg kommune/Kongsbergregionen 

Dag Aanensen Asker kommune/Asker - Bærum 

Torstein Brandrud Lunner kommune/ Hadelandsregionen 

Camilla Håltem Lørenskog kommune/Nedre Romerike 

Eva Snare Nord-Odal kommune/Kongsvingerregionen 

Toril Lislien Drammen kommune/Drammensregionen 

Siri Bjørnstad Lillestrøm kommune/Nedre Romerike 

Arve Magne Vannebo Holmestrand kommune/Drammensregionen 

Terje Pettersen Moss kommune/Mosseregionen 

Harriet Slaaen Ringerike kommune/Ringeriksregionen 

Karl Jørgen Tofte Horten kommune/Vestfoldkommuner 

Erik Mogens Unaas Indre Østfold kommune/Indre Østfold  

Kleiven Eystein Fredrikstad kommune/Søndre Viken 

 
Fra sekretariatet møtte: 
Øyvind Såtvedt, Mari Strømsvåg, 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 14. januar 
Referatet ble godkjent 
 

3. Osloregionens handlingsplan for 2022- hva er status? 
Øyvind Såtvedt orienterte om status så langt i arbeidet med Osloregionens 
handlingsplan og forslag til plan for møter i faggruppen i 2022.  
 
Faggruppen tok saken til orientering.  
 

4. NHOs kompetansebarometer – hva kan kommunene i Osloregionen gjøre?  
Tord Hauge fra NHO orienterte. Presentasjonen er vedlagt.  
 

5. Runden – tema talentattraksjon  
 

Dag, Asker:  
Talent tiltrekker talent. Hvordan gjøre det attraktivt å bosette seg. Mange faktorer, må 
tenke helhetlig. Reiselengdene i Osloregionen øker, viktig med gode 
jernbaneløsninger. Asker har tett kontakt med topplederne i kommunen. Må 
bevisstgjøre bedriften. Trenger en koordinert tilnærming. 
 
Maria, Lillestrøm:  
Vi jobber veldig konkret med flere utdanningsinstitusjoner; 
-    OsloMet 
-    UiOs satsing innen fremtidsteknologier 
-    Økt tilstedeværelse fra Fagskolen i Viken (kun litt på strømmen i dag) 
-    Vi har også gitt prosjektmidler til et for prosjekt for å se på etablering av 
internasjonal skole 
 Utover dette – markedsføre (vise frem) Lillestrøm som et attraktivt sted å bo og 
jobbe. 
 
Karl-Jørgen, Horten:   
Får mye signaler om behovet for mer kompetanse fra næringslivet i Horten.  
Horten skal ansette en person midlertidig som skal jobbe med samspillet på 
utdanning og næringslivet. Elev på ungdomsskoler skal ta gode studievalg, og se om 
det kan påvirke valgene for VGS og gjennomføring.  NHO: Spennende og bra, noen 
har skapt stilling "kompetansemegler", for å se på tilbudet og etterspørsel på 
utdanning.   
 
Eli, Hamarregionen: 
Arena Innlandet: 6. året. Møteplass for elever og næringslivet. Ble arrangert digitalt 
vha. MyOnVent i januar. Fokus på digital, helse, matproduksjon. Både for 
videregående opplæring og ungdomsskoler. Direktesendte over 5 timer, med panel 
og hentet inn relevante foredragsholdere, + kahoot med premiering. Omfattende 
videoproduksjon som ble sendt til elevene.  Brukte ungdomsorganisasjon. 1000 
deltagere, men over 7000 har vært inne på plattformen.  Også samarbeid med Ungt 
entreprenørskap. 33 bedrifter som hadde stand, filmer, besøk + chat.   
 



 

  
 
Markedsføring: TikTok og Snapchat. Ungdommen lage kampanjen. 
 
Fysisk messe senere i 2022 med tema karrierevalg, inkludering og mangfold. Folk går 
ikke på messe om man har jobb, så inkluderer også etterutdanning, og 
inkluderingsmuligheter. Samarbeid med NAV.  
 
Utfordringen til å få ungdom til å bli interessert tidlig nok. Dette er noe vi vil jobbe 
videre med, viktig å tenke nytt.  

 
Eva Snare, Kongsvingerregionen:  
: #Treffes på Vippa i Oslo, 300 deltagere med bakgrunn fra Kongsvingerregionen. 
Bruker Facebook for å fortelle om de som har flyttet hjem igjen til regionen. 
 

 
6. Internasjonal talentrekrutteringskampanje 2022  

Mari Strømsvåg innledet. Sekretariatet behøver innspill til 
talentrekrutteringskampanje som skal gjennomføres andre halvår 2022.  
 

 Det var arbeid i grupper. Gruppene sender sine innspill til sekretariatet.  
 
 

7. Prosjekt energistasjoner for grønn næringstransport – oppnevning av to 
medlemmer fra faggruppa – Sekretariatet presenterte prosjektbeskrivelse/søknad til 
Klimasats og videre samarbeid med Grønt Landtransportprogram. 
Det skal oppnevnes 2 personer fra faggruppen for næringssamarbeid til tverrfaglig 
prosjektgruppe. Frivillige som kan tenke seg å delta i faggruppen kan gjerne ta 
kontakt med sekretariatet.  
 

8. BEST-konferansen 2022 – orientering ved sekretariatet. Faggruppen kom med 
innspill på bedrifter som kan delta i et panel som skal diskutere ny grønn 
industrialisering. Ytterligere forslag kan sendes til sekretariatet.  
 

9. Fysisk seminar om talentrekruttering 30. mars i samarbeid med Oslo Business 
Region – Mari fra sekretariatet orienterte. Mer informasjon og påmelding her: 
https://www.osloregionen.no/kalender/talent-attraction-breakfast-the-good-the-bad-
and-the-ugly/  

 
10. Digitalt møte om cybersikkerhet i april – Øyvind orienterte. Arrangementet finner 

sted 21. april kl. 0830 – 1030 på Teams. Mer informasjon med påmelding kommer 
senere.  

 
11. Eventuelt 

Det var ingen saker.  

https://www.osloregionen.no/kalender/talent-attraction-breakfast-the-good-the-bad-and-the-ugly/
https://www.osloregionen.no/kalender/talent-attraction-breakfast-the-good-the-bad-and-the-ugly/

