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Om partnerskapet
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Næringsriket Østfold er et selvstendig strategisk partnerskap som skal arbeide for økt verdiskaping
og sysselsetting i Østfold. Sammen skal vi fremme og inspirere til vekst i næringslivet. Dette skal
gjøres gjennom å satse på fyrtårn som har slagkraft for næringslivet i Østfold.
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Partnerskapets roller for næringsutvikling
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Næringsriket Østfold har definert følgende roller for partnerskapet:
1. Utforme strategi: Partnerskapet skal beskrive den overordnede strategien for
næringsutvikling i Østfold
2. Ta initiativ: Partnerskapet skal koordinere og tilrettelegge initiativ og samarbeid og være en
pådriver for næringsutvikling i Østfold
3. 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.
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Som partner er jeg forpliktet av følgende kjøreregler:
•
•
•
•
•
•
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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

l
d
f
o
r
s
i
d
e
s
t

1

o
l

Partnerskapsavtale for Næringsriket Østfold
Sarpsborg, 3. november 2016
for Forskningsrådet

for Innovasjon Norge

for Fylkesmannen i Østfold

for NHO Østfold

for Moss kommune

for Sarpsborg kommune

for Fredrikstad kommune

for Halden kommune

for Askim kommune

for Eidsberg kommune

for Høgskolen i Østfold

for LO Østfold

for Sarpsborg næringsforening

for Halden næringsråd

for Fredrikstad næringsforening

for Smart Innovation AS

for Næringshagen Østfold

for Moss industri og næringsforening

for Østfold bondelag

for NAV Østfold
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for Østfold fylkeskommune

