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Størst og minst (raskest)

• Det bor 1,3 millioner innbyggere i ”de fire 
store”

• Dette er 26,5 % av Norges befolkning

• Reisetid max 2 ½ time fra ytterpunkt til 
ytterpunkt med bil

• Investeringer i infrastruktur som jernbane og 
vei

• Samarbeid om regionale planer
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Fra Samordnet areal og transportstrategi for Osloregionen. Kortversjon 2008
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http://www.osloregionen.no/Media/Uploads/4857e87c58b58.pdf
http://www.osloregionen.no/Media/Uploads/4857e87c58b58.pdf
http://www.osloregionen.no/Media/Uploads/4857e87c58b58.pdf
http://www.osloregionen.no/Media/Uploads/4857e87c58b58.pdf


Flerkjernestruktur

• Begrenset antall kjerner 
bundet sammen av 
kapasitetssterke 
transportforbindelser

• ”Byklynger”

• Forutsetning for 
bærekraftig utvikling
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Felles utfordringer

• Antall personer med flyktningebakgrunn:
Norge: 151.000 (3,1 %)
Oslo: 41.500 (27 % av alle)
BØVA: 44.034 (29 % av alle)

• 42 % av alle med innvandrerbakgrunn bor i 
Oslo og Akershus  (552.000 innb)

• 10 av 15 kommuner med høyest andel av 
innvandrere ligger i BØVA-regionen
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Størst vekst rundt 
Oslofjorden

Flytteoverskudd i 
storbyregionene –
Akershus avgir til de 
fleste andre fylker, 
men det er flyttingen 
fra Oslo som holder 
innflyttingen oppe.
(SSB)
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http://www.ssb.no/samfunnsspeilet/utg/200302/04/index.html


Næring og innovasjon
• Felles strategi for FoU- og næringsutvikling i 

Osloregionen

• De prioriterte innsatsområdene er:

– styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt

– styrke kompetanse og verdiskaping

– utvikle utbyggingsmønster, samferdsel og 
kommunikasjon (areal/transport)

– utvikle samarbeid om sosial infrastruktur
(osloregionen.no)
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http://www.osloregionen.no/


Bibliotekene i regionen – en 
samfunnsressurs

Folkebibliotek 2009:
• 103 ”sørvisstader”
• Samlet driftsbudsjett: 339 mill
• 480 årsverk
• 4,3 mill enheter
• 5,7 millioner besøk
• ... i 2008 var det 427 kinoer i hele Norge, med i 

alt 11,8 millioner besøk…. 
• … pluss skolebibliotek, høyskolebibliotek og 

spesialbibliotek!
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De fire store

• Årsverk:
Buskerud: 7,8
Østfold: 6,79
Vestfold: 5
Akershus: 14,8

• Klassesett: Østfold og Akershus

• Bokbuss: Akershus, (Vestfold), Buskerud 

• Bestand inngår i vertsbibliotek: Østfold
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Regionale føringer

• Vestfold: bibliotekplan vedtatt desember 2010

– Biblioteket som litteraturhus og samfunnsarena

– Kunnskaps- og læringsarena

– Det synlige bibliotek

– Kompetanse, organisering og framdrift

– Bygger på strategisk kulturplan
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Regionale føringer

• Østfold: egen regionplan for kultur 
2010 – 2013

• Satsingsområder:

– Øke den kulturelle kompetansen i befolkningen

– Bygge kulturarenaer

– Utvikle opplevelsesnæringer

– Gjøre Østfold til et attraktivt etableringsfylke for 
enkeltindivider, familier og bedrifter
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Regionale føringer

• Buskerud: Handlingsprogram 2011 – 2014
- strategiske mål, som ”livskraftig og initiativrik 
utviklingspartner” som visjon
- legge til rette for et rikt kulturliv, bidra til å 
styrke nettverkene, etablere 
samarbeidsavtaler med statlige aktører og en 
bedre samordning og planmessighet innefor 
bibliotekområdet
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Regionale føringer

• Akershus: 

– Fylkesbiblioteket et service- og kompetansesenter 
for bibliotek og skoler i Akershus

– Drifter kulturnett Akershus

– Samarbeider med Akershus musikkråd

– Fylkekommunens politikk for regional innovasjon 
har som hovedelement å utnytte 
hovedstadsregionens fortrinn som nasjonalt 
tyngdepunkt for forskning og utvikling
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Gruppearbeid

• Kafebord

• Kafebordvert

• Hvert bord har et spørsmål som gruppa 
diskuterer – tanker og ideer skrives ned på 
”duken” – det viktigste skrives ned på gule 
lapper (”ølbrikker”)

• Neste gruppe fortsetter der den forrige slapp

• Kafebordverten presenterer resultatet
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Oppgaver

1. Hva er vi gode på?

2. Hva er de største utfordringene?

3. Hva vil vi få til?

Plasser dette inn i modell 2

16



Samarbeidsmodell 2

17

Vestfold

Akershus

Buskerud

Østfold 43 3

3

3

2

22

2


