
 
 
 

Dato: 10.02.17 

Referat for Osloregionens faggruppe Næringssamarbeidet. 

Tid: Torsdag 27. mai, kl 13:00-15:00 
Sted: Microsoft Teams (lenke ligger i møteinnkalling i Outlook) 

 
Tilstede 
 

NAVN KOMMUNE / REGION 

Morten Bastrup Asker - Bærum 

Kari Marie Swensen Follo 

Anna Gyüre-Szamosi  Fredrikstad 

Eli Arnkværn Bryhni Hamarregionen 

Ingar Vaskinn Kongsbergregionen 

Eva Snare Kongsvingerregionen 

Yngvar Trandem Mosseregionen 

Terje Pettersen Mosseregionen 

Maria Hoff Nedre Romerike 

Bjarne Hugo Johannessen Oslo 

Siw Andersen Oslo Business Region 

Harriet Slaaen Ringerike 

Eysten Kleven Søndre Viken 

Karl Jørgen Tofte Vestfoldkommuner 

Eirik Mathiesen  Viken 

 
Fra sekretariatet i Osloregionen: Øyvind Såtvedt, Mari Strømsvåg og Margrethe Gjessing 

Vedlegg:  

 Presentasjonen fra Digital Norway 

 Standardpresentasjon Osloregionen 

 Lenke til Smart-spesialiseringsprosjektet 

 Status ReSTART 

 Prosess for NTP og informasjon om BEST 2021 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 

2. Innlegg ved direktør Liv Dingsør, Digital Norway: Hvordan spille på lag med kommunene i 

forhold til næringsutvikling? 

Verktøyet som ligger på Digital Norway sin hjemmeside er fritt for alle å bruke. Er det behov, så kan 

de lage tilpassede læringsportaler og digitale systemer for læring. Spissede problemstillinger er 

interessante og med det i utgangspunktet, er det mulig å utvikle piloter.  

3. Runden rundt bordet (max 3 min. per pers) 

OBR- jobber med flere avdelinger i Oslo kommune, særlig næring. En satsing som er særlig relevant 

nå er tiltak i kjølvannet av corona for å Booste bylivet i Oslo sentrum. 20 mill. i statlige midler er 

avsatt, og det skal brukes på næringer som har blitt spesielt utsatt. I tillegg kommer midler fra bilfritt 

https://www.osloregionen.no/prosjekter/konkurransekraft-og-attraktivitet/nibr-rapport/#deep-4


 

byliv 6. mill, og fra Oslo kommune 8. mill. OBR er sekretariat for ordningen. Det kommer en utlysning 

i juni. Der private aktører kan søke om støtte.  

Lillestrøm går nå ut med 6. runde med utbetalinger, med midler som kommer over revidert 

statsbudsjett. De har fokus på å få midler raskt ut til virksomhetene og lyser dem ut under 

forutsetning mot vedtak. Likviditetskrisen i næringslivet er stor og reell. De er i gang med å lage en 

næringsstrategi og gode tips og innspill ønskes. Lillestrøm vedtatt digital strategi. Gode 

samarbeidsplattformer mellom offentlig- privat samarbeid er viktig å se på. Dette kan være et tema 

for fagsamling der man også går litt dypere i det.   

Horten opplever at ordningene for å få ut corona midler tar enormt mye tid. Gode ordninger for 

håndtering av det etterlyses. De har hatt suksess med å ha bevilget penger til næringsforeningen, 

som så har etablert en kompetansepool med lokale bedrifter som tilbyr ulike produkter. Bedrifter 

som er rammet av corona kan få noen timer gratis rådgivning fra denne gruppen. Vinn-vinn effekt 

ved at kompetansepool også får solgt sine tjenester. 

Hamar etablerer et investorforum mot sommeren, med et investor fond og invitert inkubator. Målet 

er å få ned terskelen for å drive med investeringer i bedrift. De skal avholde et Investeringsforum i 

juni. Informasjon om dette kan sees på Hamarregionens nettsider. Spørsmål: Innlandet 

fylkeskommune etablerer et app med innbyggerinformasjon for både kommune og fylkeskommune. 

Er det noen som har erfaringer med dette? 

Fredrikstad ha mye i forhold til oppfølging av støtteordninger til næringslivet. 6,7 mill. fordeles 

reiselivsbedriftene. Det er 3. gangen disse bedriftene får støtte. Formannskapet har bevilget 8.mill 

ekstra. Skjønnsmessige vurderinger til å imøtekomme dem som faller utenfor andre ordninger. 

Etablering av søndre viken IPR er underveis. Styret kommer på plass 23.6. Mulige tomter til 

batterifabrikken kommer i juni. God nyhet er igangsetting av nettverk for kompetansetilflyttere. 

Dette skal bidra til at bedrifter klarer å rekruttere og beholde utenlandsk kompetanse. Støtte fra 

Viken fylkeskommune. Koordinator er på plass allerede fra juni. 

Moss lander strategisk næringsplan over sommeren. 

4. Status: ReSTART Osloregionen: Sekretariatet orienterer på status i arbeidet og forventninger om 

bidrag fra faggruppa.   

Innspill:  

Man må ha en jobbmesse som både fungerer i Norge og utlandet.  

Interessant å få tilbakemeldinger på effekten fra talentrekrutteringsaktiviteter. Nyttig innblikk i 

hvordan internasjonale ser på det å jobbe i Osloregionen. Får de for eksempel med seg at 

Osloregionen er mer enn Oslo. 

5. Næringspolitisk webinar i juni, eventuelt august? 

Som en oppfølging av næringspolitisk posisjonsnotat ble det i faggruppemøte 25.03.2021 orientert 

om at det vil bli arrangert et næringspolitisk webinar. Hensikten med webinaret er å løfte fram felles 



 

næringspolitiske utfordringer for kommunene i Osloregionen ovenfor nasjonale og regionale 

myndigheter. 

Webinaret gjennomføres etter sommeren i august. Dato bør settes snarest mulig. Og webinaret bør 

markedsføres i juni.  

Ha i bakhodet at vi må inkludere unge.  

Innspill til tema:  

Politikerne, Hva gjør dere for de største viktigste regionen i Norge. Hvordan kan det jobbes 

internasjonalt for å tiltrekke flere hovedkontorer til vår region 

Hvordan skape arbeidsplasser i Osloregionen. Koble mot kommunenes hverdag. Spennende bedrifter 

i regionen.  

Fokus på tjenesteytende sektor. Fokus på å skape arbeidsplasser. Fortsatt tildele utviklingspakker i 

sentrale strøk. Kompetanseheving og livslang læring, og behov for et større løft. Hvordan jobbe for å 

redusere utenfor skap. 

Fokus på arbeidsplasser innenfor olje og gass, ref IEA-rapporten. Hvordan skal denne næringen 

forholde seg til dette framover. Hvor er man, i forhold til den overgangen som kommer. Mange 

arbeidsplasser i Osloregionen bygget på denne bransjen. 

Hvordan det kan utvikles en felles mottakstjeneste for internasjonale investeringer i Osloregionen. 

Sikre Osloregionen har tilstrekkelig tilgang på grønn energi og strøm. Tema som politikerne må 

engasjere seg i. 

La politikerne «pitche» sine løsninger – filme og dele i etterkant. Nå yngre i regionen. Invitere yngre 

spesielt.   

6. Faggruppemøte/studietur 1.-2. september 

Sekrertariatet presenterer foreløpig skisse til program for samling, og ber om ytterligere innspill.  

Samlingen vil være etter planen være Moss + Ås (NMBU) 

Forslag til innhold i program: 

Moss har et innlegg om hvordan de har jobbet med næringsutvikling. Tett samarbeid med NMBU. 

Smart spesialisering hadde vært interessant. Universitetet i Stavanger har laget en analyse. Forespurt 

Viken om deres planer for å gjøre det samme. Moss vil samarbeide med andre i regionen. Rundtur i 

Moss kan også inngå i programmet. 

Viktig at faggruppen får mingle seg imellom. Må prate sammen mer enn å høre på. 

Korte innlegg med faglig innhold. Gode mingleplasser, arbeidsverksted, løser ting vi skulle gjort ellers. 

Jobber bevisst med hvordan man skal møtes. 

 



 

Foreløpig tidsplan: 
 

Dag Når Hvor Hva 

1.sept Kl 10-12  Samling for faggruppen for Næringssamarbeidet 

 Kl 12-13 Moss 
Kulturhus 

Felles lunsj alle faggruppene 

 Kl 13-17 Moss 
Kulturhus 

Fellessesjon alle faggruppene, bl.a. presentasjon NIBR 
Gruppediskusjon/workshop 
Avsluttende plenumssesjon 

 Kl 17-19 Moss 
Kulturhus 

Avreise fra Moss sentrum og innsjekking Refsnes Gods 

 Kl 1930- Refsnes 
Gods 

Felles middag alle faggruppene 

2. sept Kl 07-09 Refsnes 
Gods 

Frokost og utsjekking 

 Kl 09-15 ÅS/ NMBU  Samling for faggruppen for Næringssamarbeidet 

 

7. Orienteringer fra sekretariatet 

 BEST-konferansen 2021 

 Plan for oppfølging av NTP 2022-2033 

Se vedlegg. 

 Spørreundersøkelse om D-nummer 

Rapport undervis. Deles når den er ferdig. 

 Arendalsuka 

Arrangement i samarbeid med Invest in Bergen for å løfte felles problemstillinger i arbeidet med 

internasjonale investeringer og talenter. 

8. Eventuelt 

Ingen saker behandlet innunder eventuelt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


