
 
 
 

Dato: 02.11.21 

Referat møte i Osloregionens faggruppe Næringssamarbeidet 

Tid: Torsdag 25. november, kl. 13:00-15:00 
 
Presentasjoner fra møtet finner man her 
 
Frammøtte: 
 

NAVN KOMMUNE / REGION 
Toril Lislien Drammen 
Eli Arnkværn Bryhni Hamarregionen 
Ingar Vaskinn Kongsbergregionen 
Yngvar Trandem Mosseregionen 
Maria Hoff Nedre Romerike NB. Bytte til Lillestrøm 

kommune 
Gina Finsrud  Søndre Viken 
Helge Hasvold Søndre Viken 
Karl Jørgen Tofte Vestfoldkommuner 
Dag Aanensen Asker kommune 
Øyvind Sørlie Hadelandsregionen 
Trond Åge Langvik Fredrikstad kommune 
Unni Larsen Bærum kommune 
Torstein Brandrud Lunner kommune 

 
Fra sekretariatet møtte: 
Øyvind Såtvedt, Margrethe Gjessing, Mari Strømsvåg, Eva Næss Karlsen, Merete Agerbak Jensen 

 
Referat møte i faggruppe for næringssamarbeid, 25.11.2021 
 
 
1. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

 
Godkjent 

 
2. GODKJENNING AV REFERAT FRA MØTE 27. mai 2021 

 
Godkjent. 

 
3. STATUS RESTART OSLOREGIONEN OG KOMMENDE AKTIVITETER 
 
Sekretariatet vil gjerne ha hjelp fra deltakerne i næringsgruppa i å videreformidle informasjon til 
næringslivet om kampanjer. På denne måten sikre at flere bedrifter får anledning til å delta og 
nyttiggjøre seg tilbudet.  
 
Innspill i møtet: 

 Facebook gruppe for næring i Lillestrøm der informasjon om kampanjene kan videre deles. 
 Fredrikstad har også en facebook gruppe for næringsutvikling 

https://www.facebook.com/naringsutviklingfredrikstad 
 Medlemmene i næringsgruppen kan være med å videreformidle mailadresser til sekretariatet 

fra bedrifter som kan interesse av talentrekrutteringskampanjer. Dermed kan nyhetsbrev 
sendes direkte til bedriftene, og på denee måten kutte ut næringsgruppen som mellomledd.  

 Det bør være et arrangement om talentrekruttering der alle i næringsgruppen er 
medarrangører, på den måten sikre enda bredere spredning og engasjement om kampanjene.  



 

 Kanskje lage lokale varianter av Restart - filmene, slik at de også kan deles av medlemmene i 
gruppen der de er gjenkjennelig som avsender. 

 
 Invest in Oslo – Forskningsparken på Kjeller burde være et veldig godt tema for en slik film. 

Forskningsinstitutter som hevder seg internasjonalt innen mange av de store utfordringene; 
fornybar, klima, helse, sikkerhet etc etc. IFE, FFI, Norsar, NILU + OsloMet og UiO utgjøre en 
ganske solid kompetanseklynge som kan være attraktiv både som arbeidsplass og 
samarbeidspartner internasjonalt.  

 Health investment network: Det er etablert Lillestrøm helseklynge - som blir til Romerike 
Helsehub, og er veldig intr i «helsesporet». 

 
 
4. KOMPETANSEBEHOV OSLOREGIONEN – Oppfølging faggruppesamling 1-2 september 2021 
 
Innspill i møtet: 
Lage en plan for 2022 og ta utgangpunkt i innspillene om kompetansebehov som fremkom av 
gruppearbeidet på fagsamling 2. september. Ha spesialistkompetansen de ulike delene av regionen 
innehar som temaer på faggruppemøter framover. Bærekraft kan være et gjennomgående tema 
framover på møtene. Relevant, veien mot lavutslippsamfunnet kompetanse- og piloteseringsbehovet 
 
Innspill fra MNU/Viken Teknologiklynge: 
https://vikenklynge.no/viken-akademi-4-0/ 
Se noen av kurstilbudene: https://www.nmbu.no/studier/evu/kurs/node/39010 
 
Lillestrøm har miljøer innen mange fagområder: 
- Solenergi klynge, hydrogen klynge,  
- Fornybar energi og klima 
- Helse (fremmende by og stedsutvikling) 
- Utslippsfrie anleggsplasser 
- Første kommune med grønn innkjøpsstrategi 
 
Til et evt. bærekraftsseminar Lillestrøm er: 
- Med i U4SSC 
- Starter opp Action Now, nå sammen med BDO, LSK mfl 

 
5. RUNDEN RUNDT BORDET (max 3 min. per pers) 

Den enkelte medlemmene i utvalget orienterer om aktuelle saker man jobber med. Det man 
presenterer må være noe som andre kan ha nytte av/lære av, eller noe man ønsker innspill på fra 
de andre, tilknyttet næringssamarbeid. 
 

Søndre Viken: Nettverk for kompetansetilflyttere. Fått penger til 3-årig prosjekt fra VFK. Vil at andre 
skal kunne lære av erfaringene fra Søndre Viken. Samarbeider bl.a. med NAV - en til en møter.  
Starter også arbeid med ren regional næringsstrategi i samarbeid med næringsforeningene. Hadde 
lokal "startup day" i samarbeid med Trollhättan. Verkstad for regional utvikling. Onboarding 
workshops. Osloregionen kan ha et digitalt arrangement omhandlende onboarding. Hent informasjon 
på Halden kommune sin hjemmesiden. Nettverk for kompetansetilflyttere 
 
Lillestrøm: Helsenettverk, sykehus akademia og private aktører. Har søkt fylket om midler og 
inkluderer Gardermoregionen. Skal lyse ut en tildelingsrunde til prosjekter til næringslivet. Flere 
prosjekter som bidrar til å løfte hele regionen.   
 
Kongsberg: Hydrogen, har 10-15 fra startups til store internasjonale selskaper som jobber med 
hydrogen. Fokusområde i 2022. Opptatt av infrastruktur. 
 
Horten: Et stort utenforskap. Samarbeid skole arbeidsliv. Forberede ungdom for jobb og utdanning. 
Jobber med prosjekt som heter gode utdanningsvalg for å redusere frafall. Tar gjerne imot tips for 
hvordan andre har jobbet med utenforskap. Eli: Bør være tema i eget breakoutroom på neste møte.  



 

 
Mosseregionen Næringsutvikling: Tar oppdraget med lokal etablerertjeneste i Mosseregionen. 
Fasiliterer EU-prosjektet Green offshore tech som handler om å gjøre blå næringer grønne. 
Fylkeskommunene bør lage analysen som underlag for smart spesialisering. Bedt fylkeskommunen 
om støtte. Viktig å få med mange bedrifter i hele Viken området. RAS 4.0 nettverk som de jobber opp 
mot. 
 
Asker: Jobber med oppfølging av strategisk næringsplan. Behandles i formannskapet i desember. 
Asker har mye kompetanse på bærekraft og sirkulærøkonomi. Foreslått satsing, viktig å tiltrekke 
akademia. Ønsker bærekraft inn som et element i NHOs kommune NM. Tenkt å initiere et par 
doktorgradsavhandlinger omhandlende bærekraft finansiert av kommune.  
 
Bærum: Fornebu er et stort utbyggingsprosjekt med 3000-11000 boliger. Skal etableres som et 
nullutslippsområde. På jakt etter de smarte grønne løsninger. Ønsker å jobbe tett med piloter og 
grundere.  
 
Hamar: Jobber med batterifabrikk, sciencesenter, nordisk VR-forum, er blitt Unesco-by for creativ art. 
 
Eli: Digitalt møte om bærekraft på næringsområdet, medlemmene inviterer inn gjester. Dialog. Ikke 
bare innledere. Runde rund bordet. Hva forventinger til kommunene i regionen hvordan få 
økosystemet på næring bidra til bærekraftig næringsutvikling?  
  

 
6. VIKEN FYLKESKOMMUNES HØRING AV PLANPROGRAM REGIONALE PLANER  

Orientering i møtet om avgitte høringssvar til Viken fra Osloregionen og kommuner. 
 
Innspill i møtet: 
Lillestrøm har sendt inn uttalelse der de bl.a. ber dem å se på det naturlige bo- og arbeidsmarkedet. 
Videre at dette er interessant tema som fylket børe gjøre et kartleggingsarbeid på.  
 
Kongsberggruppen og Aker går nå sammen om å utrede en hjemmekontorstrategi. 

 
7. UTKAST HANDLINGSPROGRAM 2022 

Presentasjon av utkast til handlingsprogram før diskusjon.  
 
Horten: Naturforbruk viktig sak framover. Det meste av arealer skal bevares. En utfordring i forhold til 
næringsutvikling. Offentlig investering kreves for å grønn omstilling av næringslivet.  
 
Kongsberg: Infrastruktur for tilgang på kraft, for eksempel ift batteriforbruk. En viktig sak, går glipp av 
næringsutvikling på bakgrunn av infrastruktur til strøm er for dårlig. Viktig å få avklart hvem er det 
egentlig som kan få/har en infrastruktur til å kunne være et sted som egner seg for etablering av 
batterifabrikk. Trenger å samordne enn dette. Bekymring er framføring av energi til flyplasser. Statnett 
bør kunne ta de nødvendige investeringene. 
 
Hamar: Innovative offentlige anskaffelser. Mange som syntes at ordningen er for dårlig. Offentlig skal 
bli en flinkere bruker av innovative løsninger. Kjennskap er en ting, men hvilke tiltak skal leveres. 
Ansvar for å koble ulike miljøer, næringsliv mot det offentlige.  
 
Lunner: Midler til omstilling - EU Green Deal midler herfra kan være viktige for næringslivet i 
Osloregionen. Lunner har også erfaring fra konkurransen om batterifabrikk i forhold til energitilgang. 
Alle kan ikke ha batterifabrikk. Kanskje Osloregionen kan bidra til klargjøring. Trenger samordning og 
samarbeid enn hver enkelt kommune. Interessant å vite hvem kan vi koble oss sammen med i 
regionen. Bedriftene ser ikke det selv. 
 

 
8. NY ORDFØRERERKLÆRING OM KLIMA OG MILJØ 

Presentasjon av skisse/disposisjon. Diskusjon. 
 



 

Ingen innspill. 
 
 

9. NIBR-RAPPORT OG VEIEN VIDERE   
Orientering i møtet om rapport og videre oppfølging. 
 
Ingen innspill 
 

10. REGJERINGSPLATTFORM PÅ UTVALGTE POLITIKKOMRÅDER 
Gjennomgang i møtet på utvalgte tema av betydning for innsatsområdet til Nærings-gruppen 
 
Ingen innspill 
 

11. ØVRIGE ORIENTERINGSSAKER 
 BEST-konferansen 2021 
 Næringspolitisk webinar 

Kommer tilbake med dato. Sette søkelyset på særskilte næringspolitiske utfordringer for 
Osloregionen. 

 Møtekalender 2022 
Opptatt av bedre samspill mellom fagområdene. Strømlinjeformer møtekalenderen, syklus 
som leder fram mot styremøtebehandlinger. Faggruppemøter gjennomføres 4 uker før 
styremøte. Kommer tilbake med konkrete dager, kombi av fysiske og digitale møter. 
Minimum fem møter totalt. 
 

12. EVENTUELT 

Innspill: ikke ha for mange saker på agendaen, det settes av mer tid til samhandling 

 
 
 
 
 
 
 


