
 
 
 

Dato: 7.10.22 

Referat møte i Osloregionens faggruppe Næringssamarbeidet 

Tid: Onsdag 24. august kl. 13.15 – 15.30 
 
Presentasjoner fra møtet finner man her 
 
Frammøtte: 
 

NAVN KOMMUNE / REGION 

Eli Arnkværn Bryhni Hamarregionen utvikling 

Harriet Slaaen Ringerike kommune 

Haakon Gjems Kongsvingerregionen 

Unni Larsen Bærum kommune 

Anne Kristine Feltman Bærum kommune 

Trine Knobel Gardermoregionen 

Yngvar Trandem Mosseregionen næringsutvikling 

Nina Mosseby Samarbeidsrådet for Nedre Romerike 

Svein Frydenlund Hamar kommune 

Bjarne Hugo Johannessen Oslo kommune 

Dag Aanonsen Drammensregionen 

Ingar Vaskinn Kongsberg kommune 

Karl Jørgen Tofte Horten kommune 

Arve Vannebo Holmestrand kommune 

Terje Myrseth Indre Østfold kommune 

Anne Huse Kongsvingerregionen 

Eva Snare Kongsvingerregionen 

Jannicke S. Mykkestue Klosser innovasjon 

 
Fra sekretariatet møtte: 
Øyvind Såtvedt, Mari Strømsvåg 

 
  

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 20.5.2022 
Referatet ble godkjent 
 

3. Osloregionens handlingsplan for 2022 - hva er status? Øyvind Såtvedt ga en kort 
orientering på vegne av sekretariatet 

 
4. Oppdatering på internasjonale profileringskampanjer 2022  

Mari Strømsvåg ga en orientering på vegne av sekretariatet. Se egen presentasjon. 
 

5. Prosjekt energistasjoner for grønn næringstransport  
Øyvind Såtvedt orienterte. Se egen presentasjon.  
 

6. Høringsuttalelse NOU 6:2022: Nett i tide – om utvikling av strømnettet  
Øyvind Såtvedt orienterte. Se egen presentasjon. 
 

7. Osloregionens oppfølging NTP – 2025-2036 - Foreløpig milepælsplan.  
Øyvind Såtvedt orienterte. Se egen presentasjon. 
 

8. Veikart for grønt industriløft – plan for behandling i Osloregionen 
Øyvind Såtvedt på vegne av sekretariatet foreslo at Veikart for grønt industriløft 
følges opp i forbindelse med tidligere planlagt næringspolitisk webinar, ref. neste sak.  
 
Faggruppen sluttet seg til dette forslaget.  

 
9. Tema, dato og opplegg for næringspolitisk seminar  

Øyvind Såtvedt presenterte sekretariatets forslag, som innebærer at tema er hvordan 
Veikart for grønt industriløft svarer på mulighetene for ny næringsutvikling i 
Osloregionen. Det foreslås at møtet gjennomføres i enten oktober eller november, og 
at møtet blir et frokostmøte på egnet sted i Oslo som også streames live på 
Facebook. Det foreslås en kombinasjon av forskere, lokale politikere fra Osloregionen 
og nasjonale politikere, og en tidsramme på inntil 2 timer.  

 
Faggruppen sluttet seg til forslaget. Tidspunktet avgjøres eventuelt av når 
næringsministeren har anledning til å delta. I tillegg til de som er nevnt over, vurderes 
det også å ha med representanter for aktuelle bedrifter i regionen. Det gjennomføres 
et formøte for å forberede arrangementet.  
 

10. Handlingsprogram 2023  
Øyvind Såtvedt orienterte. Se egen presentasjon. 
 

11. Runden – tema konsekvenser av høye energipriser og tilgang på kompetanse  
Det ble en kort runde om situasjonen i kommunene, særlig om strømsituasjonen:  
 
Strømprisene rammer bl.a. småbedrifter som bruker mye energi so, f.eks. 
glassblåseri, som ikke har kunnet startet opp ovnene sine fordi kostnaden er så høy. 
Bakeri er en tilsvarende bransje med lave marginer og stor kostnadsøkning i denne 
situasjonen.  



 

 
Flere bransjer balanserer på positiv/negativ bunnlinje, og hele bransjer er i fare for å 
bli nedstengt.  
  
Hva kan gjøres? Se på bransjespesifikke løsninger. Konkurransemulighetene er viktig 
for bedriftene, så se på bedriftene som har potensial.  
  
I hvilken grad kan vi gå inn å lage pakker til bransjer/bedrifter i henhold til EØS 
reglementet? Hvis det er lov, så må vi 1) beholde konkuranssekraften og 2) men 
også gi insentiver til å redusere energibehovet i fremtiden.  
Mye man kan gjøre - noe som fungerer et sted, bør være med på løsningen - hvor 
kan man finne energien?  
Pakkeløsninger for å finne energien lokalt, og redusere på strømbehovet.  
  
Lager og logisikkbransjen er stor i regionen, og er sårbare men kan ri av stormen en 
liten stund til. Behov for strømstøtte,  
  
Kan se på ESA sine nettsider om dette er lovelig/gjort i andre land.  
  
Ønskelig at det skal lages egne regler for bedrifter. 
 

12. Fremtidige arrangementer 
1. 22-23. september – studietur til København for talent attraksjonsprogrammer 
2. Team Oslo – Samling 14. oktober 

 
13. Eventuelt 

 
Det var ingen saker 
  

https://www.osloregionen.no/invitasjon-til-studietur-til-kobenhavn/

