
Partnerskap for 
næringsutvikling i Østfold. 
Beat for beat – 1. juni 2018



Utgangspunktet:

Februar 2014:

131 000 sysselsatte

5733 (4 %) helt ledige



Østfold fylkeskommune NHO Østfold

Moss kommune Fredrikstad kommune

Sarpsborg kommune Eidsberg kommune

Halden kommune Askim kommune

Innovasjon Norge Høgskolen i Østfold

LO Østfold Halden næringsråd 

Fredrikstad næringsforening Næringshagen Østfold

Østfold bondelag NAV Østfold

Sarpsborg og Rakkestad Moss industri og næringsforening

næringsforening Norges forskningsråd

Fylkesmannen i Østfold Smart Innovation Norway AS



HENSIKT: 
Sammen skal vi 
fremme og inspirere 
til vekst i næringslivet

HVA SKAL OPPNÅS:
Øke sysselsettingen 
og næringslivet 
konkurransekraft og 
vekstmuligheter

Foto: Shutterstock



• Skape vekst i eksisterende 

bedrifter

• Skape flere levedyktige 

nyetableringer

• Tiltrekke virksomheter til 

Østfold

Foto: Østfold fylkeskommune

Hvordan?



Foto: Østfold fylkeskommune

Som partner er jeg forpliktet av følgende kjøreregler: 
• Bidra til langsiktig samarbeid for et samlet Østfold 
• Anerkjenne at partnerskapet bygger på gjensidig avhengighet mellom

likeverdige partnerne 
• Ta ansvar for partnerskapets resultater og suksess 
• Delta i aktiviteter og bidra med egne ressurser 
• Dele min kunnskap og erfaring med partnerskapet 
• Bidra til en åpen og tillitsbasert samhandling 
• Være lojal til partnerskapet gjennom å støtte opp under felles satsinger 

Partnerskapsavtalen



Rollene

Utforme strategi: Partnerskapet skal beskrive 
den overordnede strategien for næringsutvikling 
i Østfold 

Ta initiativ: Partnerskapet skal koordinere og 
tilrettelegge initiativ og samarbeid, og være en 
pådriver for næringsutvikling i Østfold 

Mobilisere: Partnerskapet skal mobilisere 
aktørene for å få mer ut av ressursene som 
brukes til næringsutvikling, og bidra til at ulike 
aktørgrupper jobber sammen mot felles mål

ROLLER



Tradisjonell offentlig styring Samstyring gjennom 
partnerskap

Organisering Hierarki Nettverk

Oppgaveløsning gjennom Vertikal kommando Horisontal forhandling

Relasjon mellom aktører Oppgavefordeling
Over-underordning

Gjensidig avhengighet
Likeverdighet

Regulering av forholdet 
mellom aktører

Mandat Avtaler og kontrakter

Hvilke aktører Definerte offentlige aktører Nye og private, sivile
parter

Beslutningsprosess Regulert, transparent Uregulert

Hovedfokus Lover, regler og retningslinjer 
(input)

Resultat (output)

Type løsninger Standardiserte Tilpassede 
(regionale/lokale)

Kvalitetssikring Forvaltningsrevisjon Rapportering fra 
partnerskapet

8

Partnerskap
vs 

offentlig styring

Ulla Higdem, HiL (evaluator)



Viktig i partnerskapsjobbing
o Partnerne:

– Kunne fatte beslutninger på vegne av andre 

– Bidra med ressurser (penger, kompetanse m.v.)

– Være gjensidig avhengige av hverandre

– Likeverdige

– Tillit

o Partnerskapet:
– Være en viss stabilitet og varighet

– Til en viss grad være formalisert, gjennom en 
organisatorisk overbygning som definerer formål, 
forpliktelser og ansvarsforhold

– Frivillig (må kunne velge exit)

Ulla Higdem, HiL



Innovasjon i arbeidsform

o Ny måte å samarbeide på

o På tvers av sektor, geografi, forvaltningsnivå

o Frivillig men forpliktende

o Alle deler ansvaret for suksess eller fiasko

o Manglende deltagelse eller bidrag kan resultere i at man mister sin plass

o Ikke alle praktiske og formelle sider ved prosjektgjennomføringen var
klar ved oppstart.

o Partnerskapets arbeidsform utvikles fortløpende, basert på læring og 
resultater



Forventet utviklingsløp 

Virkelig utviklingsløp

Innovasjonsprosesser





Februar 2014:

131 000

5733 (4 %)

April 2018: 

134 000

4042 (2,8%)



www.partnerskapet.no

http://www.partnerskapet.no/

