
 

Erklæring 

Jobbe smartere sammen 

Bakgrunn: 

Steder i Norge og Norden konkurrerer om vekst, bærekraft og samfunnsutvikling. Regioner og kommuner som vil hevde seg i konkurransen om innflyttere, 

talenter, bedrifter, investeringer og besøkende må jobbe smart og innovativt - og utvikle nye samarbeidsformer lokalt og regionalt. 

Prosjektet «jobbe smartere sammen» ønsker å finne metoder som gjør at aktører i Vestfold og Telemark kan oppnå full uttelling i utviklingsarbeidet og på kort og 

lang sikt skape en attraktiv, innovativ region og levedyktige, attraktive, lokale miljøer for mennesker og bedrifter. 

Dere finner mer informasjon om jobbe smartere sammen initiativet her: 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/naring/jobbe-smartere-sammen/ 

Med lanseringen av erklæringen «jobbe smartere sammen», ønsker vi å skape rammer som optimaliserer samarbeid i vår region og styrker vår fremtidige vekst. 

Alle aktører som ønsker å bidra positivt til utvikling i regionen er velkomne til å være med på denne reisen. Et engasjement for erklæringen gjør deg til en 

ambassadør for «jobbe smartere sammen», og du vil søke å oppfylle reglene i det regionale samarbeidet. Navnet ditt vil fremstå som en bidragsyter, men ikke 

juridisk bindende for deg som person eller i forhold til arbeidsgiveren din. Du vil være en del av prosjektets gruppe på LinkedIn. 

10 regler for «jobbe smartere sammen»: 

1. Vi sikrer bedre og felles forståelse av selve utfordringen før vi går løs på løsningen 

2. Vi spør brukerne om hva de er best tjent med 

3. Vi tør å prøve 

4. Vi informerer hverandre om hva vi gjør og prioriterer 

5. Vi skaper en tillitskultur der man snakker sammen og deler kunnskap på tvers av organisasjoner og nivåer 

6. Vi har en felles vilje til å dele med oss, både egen tid og kunnskap 

7. Vi er opptatt av at vi ikke vet alt selv og at andre kan bidra 

8. Vi ønsker å bruke de beste på hvert felt, og kontakter en kollega i andre organisasjoner, som har mer kompetanse 

9. Vi er villige til å forplikte oss når vi er enige om samarbeid 

10. Vi sørger for å avklare hvem som har ansvaret for å arrangere og koordinere samarbeidsarenaer 

 

Ved spørsmål kontakt: 

Geir Morten Johansen, Rådgiver  

Næringsutvikling og entreprenørskap  

Næring, innovasjon og kompetanse 
Telefon: 35 91 73 39 / Mobil: 95 03 27 81 

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/naring/jobbe-smartere-sammen
tel:35%2091%2073%2039
tel:95%2003%2027%2081

