
 
 
Turisme og reiseliv 

• Initiere møte med aktører innen turisme og reiseliv i regionen med mål om  
o koble sammen næringen i hele regionen 
o få oversikt i pågående prosjekter 
o forstå næringens behov som aktør i Grønn omstilling – hvor kan næringsrådet 

utøve en funksjon 
o å utvide tilbud og sesong og skape synergier av hverandre 

• Engasjere oss i å videreutvikle turismekart/portal for Folloregionen 
https://www.visitgreateroslo.com/no/follo/  

o kartlegge kortreiste opplevelser/attraksjoner for regionens innbyggere 
o oversikt over hva som finnes i regionen for tilreisende 
o interaktiv planlegger 
o transport i forbindelse med turisme 

• Utvikle en felles profilering for opplevelser og reiseliv i regionen (ses i sammenheng 
med punktet over) 

• Agenda miljøutfordringer: Utvide antall tømmestasjoner for bobiler i regionen 
 

 
Samferdsel 

• Utvikle kompetanse om endrings av reisemønstre og hva som må tilrettelegges for å 
bidra til grønn omstilling 

• Prioritere fleksibel mobilitet i regionen 

• Koble sammen transportårer for gående og syklende mellom kommunene 

• Initiere møte med Ruter tilbud i et aldersvennlige samfunn 

• Øke kapasitet på tvers i regionen 

• Ring 4 – fortsette langsiktig arbeid for å knytte sammen nord og syd 

• Prosjekt for å redusere pendling: «Statens fløy» i rådhusene/regionen – 
kontorplasser for statlige ansatte som bor i regionen  

• Utvikle kunnskap om muligheter som ligger i økt bruk av el-sykler i forbindelse med 
jobb, ferie og fritid (mulig prosjekt) 

• Agenda miljøutfordringer: Etablere prosjekt om bedre utnyttelse av returkapasitet 
 

 
Næringsutvikling 

• Invitere næringsaktører til møter om muligheter i regionen 
o Videreutvikle satsing på bioøkonomi 
o Identifisere og utvikle naturlige fortrinn i regionen 
o «Post corona» 

• Utvikle kompetanse om  
o sirkulære verdikjeder  
o sosiale entreprenører som aktører i å løse samfunnsutfordringer 
o påvirkerrollen - bruk av innovative kontrakter/anskaffelser  
o hva som skal til for å få nye etablerte virksomheter til å bli i regionen 

https://www.visitgreateroslo.com/no/follo/


• Starte prosess med å vurdere etablering av næringsklynge med fokus på «det grønne 
skiftet» - en arena hvor regionrådet, NMBU, Veterinærhøgskolen og næringsliv 
sammen kan identifisere utviklings- og innovasjonsprosjekter i regionen 

• Søke prosjektmidler til innovasjonssamarbeid etter Triple Helix modellen 

• Agenda: felles innsats for å sikre telefon- og bredbåndsdekning i hele regionen 

• Agenda miljøutfordringer: Redusere klimautslipp i regionen 
 
 
Internt i regionrådet 

• Utarbeide plan for hvilke aktører som skal inviteres inn når – sette inn i årshjul 

• Utarbeide intern prosess for å følge opp initiativ/saker, vurdere hvilken rolle 
regionrådet skal ta/hvordan skal vi følge opp sakene og evaluere effekter  

• Utarbeide plan for å følge opp saker som settes på agendaen – utforske muligheter, 
dele kunnskap/erfaringer, komme frem til felles tiltak, felles uttalelser, hvilke saker 
ønsker vi å sette på agenda hvor 

• «Regionen først» - saker – hvordan skape synergier for de andre kommunene 

• Hvordan buke representantskapet på en best mulig måte 

• Plan for å presentere strategien i ulike sammenhenger – få opp muligheter til 
handlingsprogram 
 

 
 
 
 


