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Styret i Osloregionen, 18.06.21        Sak nr. 41/21 

Saksansvarlig: Øyvind Såtvedt  

 

Kurs for kommunale ledere i Osloregionen i samarbeid 
med Olympiatoppens prestasjonsklynge og Smart 
Innovation Norway 
 

Forslag til vedtak: 

1. Styret tar saken til orientering  

 

Saksfremstilling: 
Osloregionen har siden 2019 hatt en samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway (SIN), 
som er en organisasjon med hovedsete i Halden som driver med uavhengig, anvendt 
forskning og spesialiserer seg på forskningsbasert næringsutvikling innenfor smart energi, 
smarte samfunn og ny teknologi.  

SIN har etablert et samarbeid med Olympiatoppens prestasjonsklynge, som har som formål 
å utvikle norsk prestasjonskultur. Dette gjøres gjennom et sterkt samspill mellom 
prestasjonsmiljøer innen kultur, akademia, det offentlige, næringslivet og toppidretten. 
Olympiatoppens presentasjonsklynge har bl.a. i flere pr arbeidet med lederutvikling, og har 
sterke ressurser å trekke på fra både toppidrett og næringsliv. Avalen med SIN innebærer 
bl.a. at Olympiatoppen skal levere kompetansebygging overfor kommunesektoren.   

Osloregionen har som et av sine formål å bidra til kompetansebygging hos sine medlemmer, 
og har de siste årene bl.a. introdusert «Osloregionens klimaskole» og «Masterclass for 
stedsmarkedsføring» som en del av dette arbeidet. Sekretariatet ønsker nå i samarbeid med 
SIN og Olympiatoppens prestasjonsklynge å tilby en litt større satsing overfor våre 
medlemskommuner, spesielt rettet mot administrative kommunale ledere.  

Programmet er under utvikling, men vil etter planen bestå av 3-4 samlinger i løpet av 
kommende høst og vinter. Olympiatoppen, SIN og Osloregionen vil alle bidra på 
innholdssiden. For å gjøre innholdet så relevant som mulig, vil det bl.a. baseres på svarene 
fra Osloregionens medlemsundersøkelse som ble gjennomført i mai og juni 2021. I tillegg vil 
det gjennomføres enkelte dybdeintervjuer med kommunale toppledere.  

Det er utarbeidet et utkast til tillegg til samarbeidsavtalen mellom Osloregionen og SIN. Av 
dette vedlegget (vedlagt denne saken) fremkommer det at Osloregionen ikke påtar seg noe 
ansvar eller økonomiske forpliktelser ut over markedsføring, planlegging og deltakelse i 
gjennomføringen av prosjektet. Det er tenkt å være en deltakeravgift på markedsvilkår. 
Eventuelt overskudd deles likt mellom SIN og Osloregionen. Forholdet mellom SIN og 
Olympiatoppen er regulert i en egen avtale.  

 

Sekretariatets vurdering 

Sekretariatet mener opplegget kan være et bra tilskudd til tilbudene som ytes overfor 
Osloregionens medlemmer. Prestasjonskulturen som er utviklet innen toppidretten, har 
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bidratt til at norsk idrett hevder seg på et internasjonalt svært høyt nivå, i forhold til antallet 
innbyggere i Norge. Olympiatoppen stiller med høy kvalifiserte innledere med lang og 
relevant erfaring fra toppidrett og næringsliv. Vi tror derfor at dette også vil kunne være 
attraktivt for administrative ledere i Osloregionen. Den økonomiske risikoen vurderes som 
lav, samtidig som det er noe muligheter for Osloregionen å generere inntekter. Dette 
vurderes som aktuelt for organisasjonen med tanke på reduksjonen i kontingentinntektene 
fra 2021 til 2022, jfr. styresak om medlemskontingent for 2022.  

 

 

 

Vedlegg: Tillegg til samarbeidsavtale med Smart Innovation Norway 

 

 


