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Osloregionen
� Omfatter 72 (75) kommuner (inkl. Oslo) , 3 (4) 

fylkeskommuner totalt – nesten 2 millioner 
innbyggere. 

� Etablert 1. januar 2005.

� Styret består av lederne i de kommunale regionrådene 
+ fylkesordførerne i Akershus, Buskerud, Østfold, 
(Hedmark) samt byrådslederen i Oslo.
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Osloregionen, stiftelsesmøte 17/12 2004
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Kort om bakgrunnen for initiativet
� Byrådet i Oslo tok initiativ til samarbeid med 

nabokommunene sommeren 2002. Følte behov for å 
styrke det regionale samarbeidet. 

� Initiativ fra KS Akershus og KS Østfold januar 2003 
etter at forsøket på å danne nytt storfylke med 
Akershus, Østfold, Oppland og Hedmark, senere 
Akershus og Østfold, ikke førte frem.

� Arbeidet med storbymeldingen i 2002 og 2003: Direkte 
utfordring fra KRD og Stortinget om at storbyene 
måtte ta et større ansvar for sine regioner.
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Styrke Osloregionen som en 
konkurransedyktig og bærekraftig 
region i Europa.

Formålet med samarbeidsalliansen
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Osloregionen er en 
frivillig sammenslutning 

� En politisk medlemsorganisasjon – på tvers av 
forvaltningsnivåer og - grenser 

� Samarbeidserklæring: 
� Samarbeid basert på tillit og tilhørighet 

� Samordne oppgaver som ikke ivaretas godt nok innenfor  etablerte 
strukturer og arenaer

� Delregionene og fylkeskommunene er grunnlag for 
Osloregionens organisering 
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Utgangspunktet

� Å legge grunnlag for et samarbeid som er 
til reell nytte for hele regionen.

� Uten aktiv deltagelse fra medlemmene, 
har samarbeidsalliansen liten verdi. 
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Samarbeidsalliansens strategiske 
innsatsområder

� Utbyggingsmønster, samferdsel og 
kollektivtransport

� Internasjonal profilering
� Kompetanse og verdiskaping
� Klima
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Handlingsprogrammets prioriterte 
tiltak i 2013
� Internasjonal profilering: 

� Utvikle felles plattform for Osloregionen 

� MIPIM

� Innovasjonsstrategi og klyngeutvikling for Osloregionen:
� Sak til styret i november. (Nytt næringsutviklingsselskap)

� Oppfølging Nasjonal transportplan
� Oppdatering av fakta- og analysegrunnlag areal- og transportstrategi
� Se i sammenheng med bypakker, regionale arealstrategier, plansamarbeidet Oslo og 

Akershus, med mer. 

� Konkretisering og oppfølging av Osloregionens øvrige strategier
� Samarbeid med Mälardalsrådet, mfl.

9
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� Internasjonale talenter 
� Internasjonale 

etablerere/investorer 
� Internasjonale 

bedrifter og 
hovedkontor

Behovet for internasjonal attraktivitet
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Osloregionen har et stort potensial

15

� Utdanningsnivå
� Kjøpekraft (ikke minst offentlig)
� Teknologikompetanse
� Innovasjonspotensial
� Work/Life balance
� Vekstdynamikk
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”Best city to locate business today”:
1. London

2. Paris

3. Frankfurt

….

16. Stockholm

25. København

31. Helsingfors

34. Oslo (33 i 2009)

35. Bucuresti

36. Athen

Kilde: Cushman & Wakefield (2010)17



www.osloregionen.no

Greg Clark
The Business of Cities Ltd

• Overall, it is hard to escape the observation that Oslo is very
talented but a bit shy. 

• The positive elements for good city strategy are all in place, but
not yet fully mobilizeded. 

• Oslo’s time for longer term economic action is now.
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Kunnskapsgapet:

Innovasjonspotensial

Work/life balance

Muligheter

Konsekvens: Osloregionen 
taper kampen om 
investeringer, lokaliseringer 
og nye talenter.

Kunnskap og tillit til 
Osloregionen

19
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Utfordringen

� ”Too many Oslos”  -
profileringsinnsatsene er 
ikke koordinert

� Mulighet for bedre 
utnyttelse av 
eksisterende 
profileringsinnsats

� Økt  innsats over tid?

20
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Prosjektets mål

Bedre samordning for styrke profileringen av regionen internasjonalt: 
Samarbeidsalliansens medlemmer, andre nærings- og 
utviklingsaktører

Slik at Osloregionens konkurransekraft styrkes. 

� Aktørkartlegging
� Kartlegge samarbeidsmodeller
� Oppdatering av kunnskapsgrunnlaget om næringslivet
� Forslag til felles budskapsplattform
� Se på mulige modeller for organisering og finansiering av operativt 

profileringsarbeid.

21



www.osloregionen.no

Prosjektgruppens sammensetning
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Hedmark kunnskapspark

ØRU 

Kunnskapsbyen Lillestrøm

Follorådet

Mosseregionen Næringsutvikling
Østfold fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Oslo Kommune

Bærum Kommune

Kongsberg kommune

Fra ”egne” rekker
Fra ”næringslivet”

Hadelandshagen
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Hva er situasjonen i dag?

� Internasjonal profilering lavt prioritert
� Mange små ”potter” – liten grad av koordinering
� Lite regionsfokus i private aktørers profilering 

internasjonalt
� Noe bransjevis og klyngebasert regionsmarkedsføring

� Oslo Metropolitan Area (OMA) på Mipim
� IKT Norge på WMC
� Oslo Medtech på investortreff i USA og Europa

� Noe fylkeskommunal satsing på attraktivitet
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Hva gjør 
andre?
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Hva har de oppnådd?
� Stockholm har gjenvunnet sitt tapte forsprang innenfor 

IKT. 
� Egne selskaper som Spotify og Mojang er blitt «household names» i sine 

nisjer og veier nå noe opp for tapet fra den gang Internetboblen sprakk. 

� Google og Microsoft har gitt regionen en ny boost med sine investeringer i 
FoU i Stockholm, bl.a. gjennom oppkjøp av selskaper som Skype. 

� Gøteborg er blitt Nordens mest attraktive 
investeringsområde relativt til folketallet
� 1500+ internasjonale selskapsetableringer de siste 7 årene 

� Bergen konkurrerer nå aggressivt med Oslo og 
Stavanger om
� De beste hodene innenfor offshore og maritim sektor

� Dette var utenkelig for 10 år siden
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Hva sier næringslivet i Osloregionen?
� Papirbredden innovasjon, Drammen
� Oslo Metropolitan Area (Eiendom)
� Subsea Valley
� Kjeller Innovasjon
� OREEC
� Maritimt forum Oslofjorden
� Oslo Medtech
� IKT Norge
� Virke Kunnskap og Teknologi
� NHO Abelia
� Innovasjon Norge
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• Det etablerte næringslivet markedsfører 
gjerne arbeidsplassene og verdiskapningen i 
regionen

• Klyngene gjør regionen interessant for 
internasjonale investorer

• Det offentlige må gå i front og profilere 
regionens generelle attraktivitet for internasjonale 
kunnskapsarbeidere
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Vårt sluttprodukt

� En felles forståelse medlemmene imellom av hensikten med 
internasjonal profilering av Osloregionen

� En omforent forståelse av hvilket budskap vi skal kommunisere
� Til hvem

� Om hva

� På hvilken måte

� Et felles ambisjonsnivå som flertallet av medlemmene kan slutte 
seg til
� Ikke minst økonomisk

� En felles ide om hvordan vi kan samarbeide for å få ting gjort

27
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Felles plattform
Iverksetting/

implementering

Drift/

gjennomføring

Prosess

Tidligst fra 
2015

2014 (?)1.11.2012-
1.11.2013

Fase I                           Fase II                           Fase III
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Felles løft med Oslo Kommune

29

Aktørkart

Kunnskapsgr

Osloregionen

Oslo kommune

Kunnskapsgr

Budskaps-
plattform

Fokusgrupper

Samhandlings-
modeller
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En styrket og utvidet innsats:

Næring

TurismeKultur

• Fokus på næring

• Med respekt for ”work-life
balance” og kulturelle 
forutsetninger

• I samarbeid med de som 
trekker de 
førstebesøkende
(turistene)
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Ønsket resultat og effekten av dette:

� Felles ambisjon
� Felles profil
� Felles innsats

� Gjennom en felles kanal 

� og med en felles budskap

Én synlig og attraktiv region som trekker talenter, selskaper og 
investorer til hele Osloregionen

31



www.osloregionen.no

Besøk oss på:
https://www.facebook.com/Osloregionen
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