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Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til revidert mandat for faggruppen for næringssamarbeidet i Osloregionen.

Saksfremstilling:
Bakgrunn
Styret i Osloregionen behandlet den 23. juni 2020 sak 33/20 Evaluering av Osloregionens
internasjonale profileringsarbeid og gjorde bl.a. følgende vedtak:
Faggruppen for næringssamarbeid i Osloregionen får som del av sitt mandat å være
administrativ referansegruppe for det internasjonale profileringsarbeidet i
Osloregionen.
Om faggruppen
Osloregionens faggrupper skal bidra til strategiutvikling innen Osloregionens prioriterte
satsingsområder. Gruppene har administrative deltakere fra fylkeskommunene, Oslo
kommune, delregionene i Osloregionen samt enkeltkommuner. Faggruppene skal støtte
sekretariatet i forberedelse og gjennomføring av aktiviteter i regi av Osloregionen, og er et
viktig kontaktpunkt mellom Osloregionens sekretariat og medlemskommunene og –fylkeskommunene.
Osloregionen har over tid hatt flere ulike faggrupper. Faggruppen for areal- transport og
klima har vært i virksomhet siden oppstarten av samarbeidet i 2005. Faggruppe for
profilering, verdiskaping og kompetanse ble etablert i 2016. I 2019 skiftet den navn til
faggruppen for næringssamarbeid i Osloregionen.
Faggruppen velger selv sin leder og nestleder. Faggruppen for næringssamarbeid i
Osloregionen har de siste årene vært ledet av daglig leder i Hamarregionen utvikling Eli
Arnkværn Bryhni, mens nestleder har vært næringssjef i Kongsberg Ingar Vaskinn.
Faggruppens rolle i forhold til strategiske føringer for Osloregionen og de årlige
handlingsplanene
En viktig begrunnelse for etableringen av faggruppene i sin tid, var at med et relativt lite
sekretariat, var man avhengig av å trekke på fagkompetanse i administrasjonene hos
medlemmene for å kunne sikre faglig bredde og kvalitet i arbeidet. Av denne grunn, er det
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naturlig å knytte faggruppens arbeid til gjennomføringen av de overordnede planene i
Osloregionen, slik det fremgår av de fireårige strategiske føringene og årlige
handlingsplanene for Osloregionen.
Styret i Osloregionen vedtok i sitt møte den 23. juni 2020, sak 35/20 innstilling til
representantskapsmøtet i Osloregionen om strategiske føringer for perioden 2021 – 2024.
Med forbehold om representantskapets tilslutning, er det nærliggende å knytte Faggruppens
arbeid særskilt til fagområdet Konkurransekraft og attraktivitet i forslaget til strategiske
føringer. Faggruppens rolle blir da å bistå sekretariatet med å forankre og kvalitetssikre
arbeidet innenfor dette fagområdet i medlemsorganisasjonene.
I styrets innstilling til representantskapet i sak om strategiske føringer for Osloregionen
20201 – 2024, punkt 3 Konkurransekraft og attraktivitet, heter det:


Kartlegge og dele kunnskap om regionens komparative fortrinn innen
næringsutvikling, kompetanse, kultur og opplevelse, samfunn og politikk.



Utvikle en handlingsrettet fireårig strategi for å styrke Osloregionens internasjonale
posisjon og synlighet basert på Osloregionens internasjonale profileringsstrategi
(2015), med mål om å øke Osloregionens attraktivitet for talent, beholde og tiltrekke
investeringer, besøkende og attraktivitet i internasjonalt samarbeid.



Gjennomfører prosjekter i samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, samt andre
offentlige og private aktører i profileringsarbeidet for å styrke Osloregionens
internasjonale posisjon.



Bidra til å etablere en plattform for et tettere regionalt samarbeid om internasjonal
profilering der både kommuner, fylkeskommuner, næringsliv, akademia,
kulturinstitusjoner og andre relevante organisasjoner inngår.



Kartlegge og bevisstgjøre beslutningstagere om barrierer og utfordringer for å
tiltrekke talent, investeringer og besøkende til regionen.



Skape arenaer for å dele kunnskap og erfaringer om stedsmarkedsføring i regionalt,
nasjonalt og internasjonalt perspektiv



Samarbeide med og støtte opp om næringsklynger som motorer for en flerkjernet
næringsutvikling i Osloregionen

I tillegg, er faggruppene også viktige arenaer for «læring på tvers» mellom medlemmene
innenfor fagområdet, dele og spre kunnskap om regionens sterke næringsmiljøer og med på
å bygge felleskap og samarbeid, jfr. punkt 4 i forslaget til strategiske føringer.
Gruppen vil videre kunne gi bidrag til Osloregionens interessepolitiske arbeid innenfor
fagområdet konkurransekraft og attraktivitet, på samme måte som faggruppen for areal,
transport og klima innenfor sitt fagområde. Dette vil samlet legge grunnlag for å forsterke
Osloregionens interessepolitiske arbeid.
Når det gjelder rollen som administrativ referansegruppe for det internasjonale
profileringsarbeidet, innebærer dette at gruppen holdes orientert om planlagte, pågående og
gjennomførte profileringsprosjekter som Osloregionen initierer eller deltar i, delta i
diskusjonen og komme med innspill til nye prosjekter, kampanjer og tiltak, og være med å
kvalitetssikre innholdet når slike prosjekter settes i gang. Det er imidlertid sekretariatet i
Osloregionen ved direktøren som står ansvarlig i forhold planene og budsjettet vedtatt av
styret, og som tar endelig beslutning i disse spørsmålene. Dette følger av styrets vedtak om
direktørens ansvar overfor styret.
Faggruppens arbeid vil utøves innenfor de rammer som følger av styrets vedtak om årlige
handlingsplaner og budsjett for Osloregionen.
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Forslag til mandat
På denne bakgrunn foreslås følgende mandat, med forbehold om representantskapets
vedtak om strategiske føringer for Osloregionen for 2021 – 2024:
Faggruppen for næringssamarbeid i Osloregionen skal sammen med sekretariatet i
Osloregionen, bidra til å følge opp Osloregionens strategiske føringer innenfor
områdene Konkurransekraft og attraktivitet og Fellesskap og samarbeid, herunder
delta i utviklingen og gjennomføringen av Osloregionens årlige handlingsplan innenfor
dette området, samt være referansegruppe for Osloregionens arbeid med
internasjonal profilering. Faggruppen skal bidra til faglig forankring og kvalitetssikring
av prosjektene. Faggruppen skal videre bidra til faglig grunnlag for interessepolitisk
arbeid i regi av Osloregionen innenfor området konkurransekraft og attraktivitet.
Sekretariatet ved direktøren er ansvarlig overfor styret i Osloregionen og tar de
endelige beslutningene om hvordan rådene fra faggruppen skal ivaretas.
Representativitet
Faggruppene skal ikke være beslutningsorganer, men gi faglige råd. Det er likevel av
betydning at faggruppen har en sammensetning som på best mulig måte ivaretar de ulike
delene av Osloregionens geografi. Sammensetningen av faggruppene har vært basert på en
målsetting om at alle kommuneregioner og fylkeskommuner samt Oslo kommune skal være
representert i gruppen. I praksis har deltagelsen variert over tid, og pr i dag er bl.a. ikke alle
delregioner representert. Enkelte regioner har imidlertid vært representert med flere enn én
kommune/personer.
Det er de enkelte delregionene og fylkeskommunene samt Oslo kommune som avgjør hvem
som skal delta i Faggruppen. Det anbefales at det disse gjør en vurdering av hvem som bør
delta i gruppen fra deres side. Etter sekretariatets oppfatning er det ikke i utgangspunktet
noe problem dersom flere medlemmer i samme regionråd eller flere medarbeidere i samme
kommune deltar, så fremt gruppen totalt sett ikke blir for stor.
Sekretariatets vurdering
Sekretariatet mener at faggruppene er en svært viktig del av Osloregionens administrative
organisering. Forslaget til mandat som er foreslått, vil innebære en formalisering av
faggruppens arbeid i forhold til dagens praksis. Når det gjelder rollen innenfor
profileringsarbeidet spesifikt, vil det bidra til en helt nødvendig forankring av dette arbeidet.
Behandling i faggruppe for næringssamarbeid i Osloregionen
Utkastet til styresak ble behandlet i faggruppen den 18. august 2020. Faggruppen sluttet seg
til forslaget til sak med mindre endringer som er innarbeidet i forslaget til styresak.
Behandling i administrativ koordineringsgruppe i Osloregionen
Utkastet til styresak ble behandlet i administrativ koordineringsgruppe den 25. august 2020.
Koordineringsgruppen ønsket en tydeliggjøring av betydningen av de strategiske føringene,
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årlige budsjetter og handlingsplan i forhold til mandatet for gruppen. Dette er innarbeidet i
foreliggende saksdokument.
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