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1. Bakgrunn 
Stortingsmelding 13 (2012-2013) Ta heile Noreg i bruk peker på at små og mellomstore 
byer er viktige for utviklingen av sine respektive omland. Departementet ønsker derfor å 
legge til rette for positiv utvikling i små og mellomstore byregioner. Ingen byer og 
byregioner er like, og hver region må analyseres hver for seg. En måte å bedre 
rekrutteringen av arbeidskraft til virksomhetene på, og samtidig spre veksten i et større 
omland, er å koble sammen byene og områdene omkring. Utviklingsprogrammet for 
byregioner som regional vekstkraft skal øke kunnskap om byenes funksjon og for 
omlandet og regionens næringsmessige potensial. Det er et mål at den økte kunnskapen 
skal bidra til strategier og tiltak som styrker regionen som helhet.  

Programmet er delt opp i to faser, og nettverksarbeid står sentralt i begge. Det tas sikte på at 
fase 1 skal være ettårig og hovedsaklig gjennomføres i 2014, mens fase 2 går over tre år og 
gjennomføres i 2015 – 2017. I denne omgang er det kun lyst ut midler til prosjekter i fase 1. 
Denne prosjektplanen gjelder fase 1.  

I fase 1 er programmet rettet mot: 

• kunnskapsinnhenting om de ulike byregionene 
• etablering av samarbeid i regionen 
• identifisering og valg av tema som deltagerne ønsker å arbeide med 

Valg av tema skal blant annet gjøres på grunnlag av en helhetlig analyse av samhandling i regionen. 
Analysen kan gjøres langs parametre som for eksempel arbeidsmarked, boligmarked, arealdisponering, 
infrastruktur, næringsliv, og kompetanse. Formålet med analysen er å finne flaskehalser i samspillet 
mellom byen og omlandet som kan hindre regional utvikling. Arbeidet skal foregå i tilknytning til et 
nettverk med andre byregioner som deltar i utviklingsprogrammet. 

Søknaden ble innvilget av Kommunal og moderniseringsdepartementet i e-post til 
Haugesund kommune den 6. mars 2014. Oppstartsamling var i Oslo den 18. mars.  
 
Kommunene som er med er Haugaland Vekst’s (HV)meierkommuner, dvs. Karmøy, 
Haugesund, Bokn, Utsira, Sveio, Tysvær, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal. Rogaland 
fylkeskommune som også er en av eierne i Haugaland Vekst blir involvert i arbeidet der 
det er naturlig. Alle kommunene har hatt prosjektet opp til politisk 
behandling/orientering (Suldal).  
 
1.1 Målgrupper 
De ti eierkommunene i Haugaland Vekst, naboregioner, fylkeskommuner, fylkesdekkende 
aktører, regional stat, regionalt næringsliv og relevante samfunnsaktører. Det nasjonale 
nettverket i prosjektet.  
 

2. Mål 

2.1 Prosjektmål 
Å etablere og konsolidere samarbeidet internt i søkerregionen og identifisere og bli enige 
om temaer å arbeide videre med i hovedprosjekt/fase 2.   
 



2.2 Resultatmål 
Arbeidet skal på sikt føre til økt samhandling og vekst i hele regionen. 
 

2.3 Delmål 
  

Delmål 1 
Det skal etableres strategi for selskapet Haugaland Vekst. Det vil si at eierne er enige om 
hvordan de ønsker at selskapet skal brukes som verktøy for å nå felles mål.  
 
Delmål 2 
Identifisere flaskehalser som hemmer og muligheter for forenkling som fremmer 
samhandling og vekst i hele regionen. 
  
Delmål 3 
Gjennom en helhetlig samfunnsanalyse skal de 10 kommunene komme fram til lokalt 
forankrete strategier og temaer som det skal arbeides med videre i hovedprosjektet.  
 
Delmål 4 – fase 2 
På grunnlag av det en kommer fram til gjennom delmål 1-3 skal det utarbeides 
Utviklingsplan for Haugesundregionen 2015-2019 med tidshorisont mot 2024 (etter 
Rogfast). Handlingsprogram med tiltak vil være en vesentlig del av planen.  

 

3. Organisering 

3.1 Prosjekteier  
Haugesund kommune  

3.2 Prosjektansvarlig  
Haugaland Vekst IKS ved styreleder Stål Alfredsen, han er også assisterende rådmann i Haugesund.  
e-post: stal.arve.alfredsen@haugesund.kommune.no, tlf. 52743034/ 

3.3 Prosjektleder 
Haugaland Vekst ved Inger K. Haavik, nestleder, e-post: haavik@h-vekst.no, tlf 52010813/40405091. 
 
3.4 Prosessleder 
Det er et krav i programmet at det er utnevnt egen prosessleder. Prosjektleder kan ikke ta denne 
rollen. Vidar Vorraa i Haugaland Vekst er utnevnt til prosessleder. 

3.5 Øvrige roller 
− Styringsgruppe: Haugaland Vekst Regionråd. Rådet består av ordførerne og rådmennene i 

de 10 kommunene. 
− Arbeidsgruppe: En representant fra hver av de 10 eierkommunene og fra Rogaland 

Fylkeskommune.  
− Referansegruppe: Det blir etablert referansgrupper ved behov for kompetanse som er viktig 

for å kvalitetetsikre prosjektets måloppnåelse og leveranser. Dette kan være representanter 
fra bedrifter, næringsorganisasjoner, NHO, LO, med mer.  

 
 



4. Framdrift 

4.1 Aktiviteter og milepæler 
 
Nr Dato Hendelse 
 31.01.2014 Søknaden er sendt 
 06.03.2014 Svar til Haugesund kommune v/Odd Henry Dale fra KMD (e-post) 
 18.03.2014 Oppstartsamling i Oslo 
 24.-25. april Strategisamling Haugaland Vekst IKS 
 07.04.2014 Felles formannskapsmøte 
 Mai Møte med Samarbeidsrådet ang samarbeid 
 08.05.2014 Første møte i arbeidsgruppa 
 20.-21. mai Samling i Stjørdal i regi av Distriktssenteret, arbeidsmøte 
 Ca 4. juni Andre møte i arbeidsgruppa, vurdering og bestilling av rapporter 
 Før eller etter 

sommeren? 
Referansegruppe med bl.a deltakere fra næringslivet 

 Underveis Oppfølging av arbeid med rapporter 
 19.-20. juni Felles møte HV regionråd og Samarbeidsrådet i Sunnhordland 
 Sept/okt Felles formannskapsmøte? 
 Ca 20. okt Gjennomgang av rapporter, identifisering flaskehalser og temaer 
 3.-4. nov Samling i regi av Distriktssenteret, arbeidsmøte 
  Møte i arbeidsgruppa i tilknytning til samlingen 
 Ca 15. nov Agenda konferanse toppledere i kommuner og næringsliv 
 Nov/des Politisk sak i kommunene, vedtak temaer 
 Des Beslutning i HV regionråd om søknad om hovedprosjekt sendes 
 
I tillegg kommer enkeltmøter med kommuner, rådmenn, bedrifter og andre. 

5. Risiko 

5.1 Risikofaktorer 
List opp kritiske risikofaktorer, gjerne i tabells form som vist under: 
Kritisk faktor Mottiltak 
 Vanskelig å få ut informasjon Det må lages informasjonsplan for arbeidet slik at alle 10 

kommunene har nok informasjon til at de kan etablere et 
eierskap til prosjektet. Dette gjelder også internt i HV. 

 Hjemmesiden vår fungerer ikke 
 Ikke nok dekning i media 
Når ikke ut i mediakanalene Passe på at media er godt orientert underveis, i tillegg 

bruke de vi har kontroll på selv, Facebook, hjemmesider, 
mm 

Vanskelig å beskrive bestillingen godt 
nok 

Engasjere hjelp med denne type kompetanse 

Innkjøpsregler og anbud Kjøpe inn hjelp til utforming av anbudspapirer 
Ikke nok kapasitet i egen organisasjon, 
klarer ikke å sette av nok tid. 

Kjøpe inn hjelp til enkeltprosjekter 

Deltakerne i møter med mer rapporterer 
ikke timene 

Lage skjema for timeføring. Sjekke ut med 
KMD/Distriktssenteret hva som kreves 

Rapportering Lage plan for intern rapportering til eierne/kommunestyrene 
Vanskelig å få kommunene til å 
engasjere seg, finner ikke tid 

Prosjektlederen møter medlemmer i arbeidsgruppa og 
andre relevante i kommunen «hjemme» til arbeidsmøte 

Kommunene får ikke eierskap, mangler 
forankring 

God informasjon om framdrift, resultat, arbeide aktivt for å 
involvere 

 
 



6. Rapportering 

6.1 Krav til ekstern rapportering  
Rapporteres i henhold til KMD’s retningslinjer. Rapport kreves for å få ut bevilget tilskudd på kr. 
1.500.000.  

6.2 Krav til intern rapportering 
Det rapporteres fortløpende til eierne gjennom HV Regionråd. Må finne ut hvordan vi skal rapportere til 
den enkelte kommune. Møte fram i kommunestyrene? Sende Nyhetsbrev? 
 

7. Ressurs- og kompetansebehov 
I tillegg til ressurser og kompetanse som er i Haugaland Vekst per i dag, vil prosjektet kreve følgende: 
 

- Aktiv involvering fra kommunene for å sikre at kommunenes interesser blir ivaretatt i 
prosessen blant annet ved at de rette spørsmålene blir stilt og at det unike ved kommunen blir 
løftet fram. Dette kan løses ved at kommunenes representanter stiller i arbeidsgruppa og 
tilstedeværelse på samlinger i den grad det er mulig. Noe kan løses via telefon og 
arbeidsmøter ute i kommunene. Relevante planer i kommunene må være tilgjengelige for 
prosjektledelsen. 

- Arbeidet som er lagt ned i Regionalplan for areal og transport sikres ved at fylkets 
representant i nordfylket er med i arbeidsgruppa. Dette vil gi en forholdsvis enkel tilgang til 
relevante rapporter, med mer som er utarbeidet. 

- Kompetanse innen bestilling av en helhetlig analyse må kjøpes inn for å sikre at de rette 
kriteriene ligger til grunn for bestillingen. 

- Prosessledelse til å styre prosesser, møter, med mer. Det er et krav fra KMD at det er egen 
prosessleder. Denne kan ikke være samme person som prosjektleder. Distriktssenteret tilbyr 
kurs innen dette og det må avklares om denne personen hentes internt i HV eller om tjenesten 
skal kjøpes.  

 

8. Økonomi – Budsjett (revidert per 29.04.14) 
Tittel 2014 2015 2016 2017 2018 SUM 

Anbud, kontrakter   100 000      100 000 
Egeninnsats, finans 2 176 000     2 176 000 
Kommunikasjon, info   100 000       100 000 
Kunnskapsinnhenting   600 000       600 000 
Møter, arr., konferanser   400 000       400 000 
Nasjonalt nettverk   50 000       50 000 
Prosessledelse  100 000       100 000 
Prosjektledelse H-vekst   500 000       500 000 
Reise, overnatting   100 000       100 000 
Strategiprosess   50 000       50 000  

Sum kostnad 4 176 000     4 176 000 
 
Finansieringsplan 
Tittel 2014 2015 2016 2017 2018 SUM 

Egenfinansiering   500 000       500 000 
Egeninnsats 2 176 000     2 176 000 

Kommunal- og 
regionaldepartementet  1 500 000 

Innvilget i 
brev datert 

7/4-14     1 500 000  

Sum finansiering 4 176 000     4 176 000 
 



9. Vedlegg 
- Regneark som viser beregnet egeninnsats 
- Søknad til KMD 
- Styringsgruppe og arbeidsgruppe 

 
 
Haugaland Vekst den 29. april 2014 
 
 
Prosjektansvarlig                                                                                              Prosjektleder 
 
 
 
 
 
Arbeidsgruppe per 7. mai 2014 
 

Kommune	   Kontaktperson	   E-‐post	   Telefon	   Mobil	  
Haugesund	   John	  Arne	  Ulland	   john.arne.ulland@haugesund.kommune.no	   52743072	   95215571	  
Karmøy	   Per	  Velde	   per.velde@karmoy.kommune.no	   52857405	   95014278	  
Tysvær	   Linda	  Christine	  Olsen	   Linda-‐Christine.Olsen@tysver.kommune.no	   52757241	   90625129	  
Bokn	   Jan	  Erik	  Nygård	   JanErik.Nygaard@bokn.kommune.no	   52752501	   98221501	  
Utsira	   Arnstein	  Eek	   arnstein.eek@utsira.kommune.no	   52750111	   	  	  
Sveio	   	  	   bjarne.aksnes.martinsen@sveio.kommune.no	   53748080	   40065290	  

Vindafjord	  
ikke	  kapasitet	  før	  til	  
høsten	   kristian.birkeland@vindafjord.kommune.no	   53656580	   91602107	  

Etne	   	  Erik	  Kvalheim	   erik.kvalheim@etne.kommune.no	   	  53758221	   98605972	  
Sauda	   Andreas	  Fløgstad	   Andreas.Flogstad@sauda.kommune.no	   52786310	   92247383	  
Suldal	   	  Torbjørn	  Guggedal	   torbjorn.guggedal@suldal.kommune.no	   	  	   	  40406312	  
Rogaland	  fylke	   Bernt	  Østnor	   bernt.ostnor@rogfk.no	   	  	   46904502	  

 
  
Styringsgruppe = Haugaland Vekst regionråd 
 


