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Søknad – Byregion Fase 2 
 

Søknadsnr. 2015-0038 Søknadsår 2015 Arkivsak  

Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) 

Prosjektnavn Robuste,bærekraftige sentre i felles bo og arbeids 

   

Kort beskrivelse 

Fjell kommune søker sammen med kommunene Lindås, Meland og Os tilskudd til å utvikle strategier 

og iverksette aktiviteter og tiltak for å møte utfordringer som ble avdekket gjennom den helhetlige 

samfunnsanalysen i fase 1 av byregionprogrammet.  Alle kommunene har gjort vedtak om deltakelse 

i formannskapene. Saken i Fjell kommune ble utsatt og blir derfor ettersendt den 18. mai (neste 

møte) 

Prosjektbeskrivelse 

Fjell kommune søker sammen med kommunene Lindås, Meland og Os tilskudd til å utvikle strategier 

og iverksette aktiviteter og tiltak for å møte utfordringer som ble avdekket gjennom den helhetlige 

samfunnsanalysen i fase 1 av byregionprogrammet (Gullkysten). Med unntak av Meland er 

søkerkommunene definert som regionale sentre i fylkeskommunen sin nye senterplan og har således 

viktige regionsenter for sine omland.  

Gullkystens bidrag til måloppnåelsen i Byregionprogrammet er å skape en bærekraftig utvikling i hele 

regionen Gjennom felles planlegging og tiltak i omlandskommunene håndteres den forventede 

veksten i Bergensregionen på en bærekraftig måte som igjen øker og legger til rette for både 

økonomisk vekst og attraktivitet. Samspill og deling benyttes som virkemiddel for å skape økonomisk 

vekst.  Effekten vil komme hele regionen til gode og ikke bare bare deltakerkommunene. 

Deltatt i fase 1 av Utviklingsprogrammet for byregioner: Ja 

Prosjektet fikk i fase 1 kr. 900.000 fra departementet. Kommunene bidro med 50% i egenandel 

(totalt 1.8 mill.). I fase 1 deltok Bergen, Askøy, Fjell og Lindås. Bergen var prosjektleder. Midlene ble 

brukt til å utarbeide en helhetlig samfunnsanalyse som legger vedlagt (Flere robuste, bærekraftige 

sentre i en felles bo og arbeidsregion. Økonomisk samhandling i Bergensregionen). I tillegg ble det 

brukt midler til en prosesskonsulent (Øystein Bull Hansen, NAL) og til samlinger/workshop for fagfolk, 

næringsliv og politikere. Vi deltok også på nettverkssamlingene som Distriktssenteret har arrangert i 

fase 1. 
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Kontaktopplysninger 

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Fjell kommune 
Org.nr:9511996777 

Rådhuset, Straume 
5342 STRAUME 

90619328 

Kontakt-
person  

Berit Rystad 
 

Sandviksveien 90 
5020  BERGEN 

90619328 

Prosjekt-
leder 

Berit Rystad 
 

Sandviksveien 90 
5020  BERGEN 

90619328 

 

Geografi 

1243-Os, 1246-Fjell, 1256-Meland, 1263-Lindås 

Spesifikasjon 

Bakgrunn 

Valg av tema og utviklingsmuligheter for fase 2 er knyttet til en forventet sterk vekst i antall 

innbyggere. Ikke bare i søkerkommunene, men også i tilstøtende kommuner av samme størrelse og i 

Bergen. Disse må ha arbeid og bolig, samt at kommune må tilrettelegge for sosial infrastruktur.  

Bergen er byen i regionen og en klar motor for sitt omland gjennom at inn¬byggerne bor i omlandet 

og jobber i Bergen. Omlandskommunene til Bergen er svært avhengig av arbeidstilbudet som finnes i 

bykjernen der mange jobber i Bergen sentrum, men bor i omlandet. Bergen skal fremdeles være 

byen og omlandet vil fremdeles være avhengig av et sterk Bergen for å kunne realisere egen 

utvikling.  

Det at Bergen ikke er en del av samarbeidet setter ingen begrensninger for fase 2 av prosjektet. De 

fire søkerkommunene har en felles agenda og står ovenfor de samme utfordringene. Dette gir en 

forent forståelse av tiltak og prioriteringer. Kunnskapen som utvikles er direkte relevant fordi alle står 

ovenfor like utfordringer og har noenlunde samme skala. Regionen har valgt navnet Gullkysten som 

arbeidsnavn.  

En forutsetning for at regionen opprettholde sin attraktivitet er at det igangsettes tiltak som kan spre 

veksten utover. Korte avstander til Bergen gir sterkt press på veinettet, samtidig som tilgangen til 

arealene for utvikling av næringsliv og boliger i byen er begrenset. Dette er en klar utfordring i 

samspillet mellom byen og dens omland. Behovet for å avlaste Bergen og for at kommunene rundt 

skal ta et større ansvar er stort.  

For å skape vekst i hele regionen tenker de omkringliggende kommunene spesielt rundt hvordan de 

kan bidra med utvikling av egen vekstkraft. Det å forvalte veksten til regionen gjennom å fordele 

denne utover kan være en hensiktsmessig strategi å forfølge. For å møte og realisere 

utviklingspotensialet satses det i dag sterk på utvikling av attraktive bysentrum i kommunene rundt 

Bergen. Gjennom fokus på å etablere flere robuste, bærekraftige sentre i en felles bo og 

arbeidsregion kan dette realiseres. Mer likevekt i samhandlingen og det å selv kunne ta 

sentrumsrollen i egen kommune blir sentralt for å skape en bærekraftig vekst i hele regionen.  

Viser ellers til vedlagt prosjektsøknad som utdyper bakgrunnen for søknaden. 
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Prosjektmål 

Samfunnsanalysen avdekker en felles plattform og et samspill innenfor utvikling av attraktive 

sentrum i regionen 

Det er to klare trekk i regionen som ble avdekket i arbeidet med fase 1 som har lagt grunnlaget for 

det videre samarbeidet. Det ene er satsningen på og utkilingen av sentrum i deltakerkommunene. 

Det andre er erkjennelse av at kommunene som ligger rundt Bergen må tenke nytt rundt egen 

utvikling og skape mer vekst i egen kommune. Det andre er felles fokus på utvikling av sentrum og 

felles tanker rundt næringsutvikling og utvikling av regionen. 

Vi har tre prosjektmål: 

Det er valgt tre temaer som vil prioriteres i fase 2. Temaene er valgt ut som følge av funn fra 

samfunnsanalysen fra fase 1. Temaene er knyttet opp mot regional utvikling gjennom å fokusere på 

hvordan man i fellesskap kan løse utfordringer og lære av hverandre. Det er lagt opp til deling og 

kunnskapsspredning innenfor hvert av temaområdene. Innenfor hvert enkelt temaområde skal det 

utarbeides felles tiltak og strategier.       

1. Felles gang og sykkel strategi 

2. Fremtidens boliger og boområder 

3. Arbeidsplasser og næringsliv 

Dette er utdypet og beskrevet i vedlagt søknad 

Forankring 

Prosjektet er forankret i formannskapene i alle fire kommunene. Vedtak om å søke programmet er 

vedlagt  søknaden. Fjell kommune vil ettersende vedtak den 18 mai (neste formannskapsmøte). 

Dette er avtalt pr telefon med departementet. 

I søknadsprosessen er fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune trukket inn. 

Fylkeskommunale planprosesser som "Plan for attraktive sentre (vedtatt) og ATP for 

Bergensregionen (i prosess) samt regional næringsplan, ligger til grunn for søknaden. Alle 

kommunene har egne planer for sentrum/tettstedet (regionale sentre i alle kommunene bortsett fra 

Meland kommune) 

Prosjektorganisering 

Prosjektet er organisert slik at Fjell kommune leder og koordinerer arbeidet. I Fjell kommune er det 

Berit Rystad, plan og utbyggingssjef - som er prosjektleder. 

Alle kommunene stiller med ass. rådmann eller plansjef i prosjektgruppen. 

Vi vil trekke inn fagressurser knyttet til planlegging og næringsutvikling fra den enkelte kommune og i 

tillegg leie inn kompetanse fra konsulenter eksternt der vi mangler kompetanse. 

Samarbeidspartnere 

Prosjektet har innledet et samarbeid med Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune 

ved planavdelingen og næringsavdelingen. I tillegg er vi i dialog med Businessregion Bergen.  
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Bergen kommune og Askøy kommune var med i fase 1 og ønsket ikke å søke fase 2. Det vil være 

naturlig å samarbeide med disse to kommunene om de tre problemstillingene som vi har skissert i 

søknaden siden vi er en felles bo- og arbeidsmarkedsregion. 

I tillegg er deltakerkommunene, i kraft av å være regionale sentre, viktige for omlandskommunene, 

og et samarbeid i de ulike regionene (Nordhordaland, Region Vest og regionen som omfatter Os, 

Fusa, Samnanger og Tysnes er naturlig i prosjektet. 

Bergen næringsråd har de siste årene vært opptatt av hvordan kommunene i Bergensregionen legger 

til rette for næringslivet, og de vil og være en god samarbeidspartner for prosjektet. 

Aktiviteter   

Viser her til prosjektbeskrivelsen 

Målgrupper 

Viser her til prosjektbeskrivelsen 

Resultat 

Samfunnsanalysen har pekt på en del behov vi har i regionen for å utvikle robuste og bærekraftige 

sentre. Vi har tre strategier som vi skal arbeide etter og som vi skal måle resultat av. 

FELLES GANG- OG SYKKELSTRATEGI:  

- øke sykkelandel opp mot nasjonalt nivå 

FREMTIDENS BOLIGER OG BOOMRÅDER: 

- utvikle tettstedene til attraktive og bærekraftige boområder 

ARBEIDSPLASSER OG NÆRINGSLIV: 

Legge til rette for gode utviklingsmuligheter for næringslivet på tvers av kommunegrenser 

Viser for øvrig til prosjektbeskrivelsen der dette beskrives mer utførlig 

Effekter 

Den viktigste effekten av prosjektet er at ved økt regionalt samarbeid vil vi kunne bli en mer robust 

region i fht at rammebetingelsene for næringslivet skifter i stadig større grad og vi blir mer og mer 

avhengig av internasjonal utvikling. 

Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 

 

Kostnadsplan/budsjett 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

Arbeidsplasser og næringsliv    1 250 000  1 250 000 

Delta på nettversmøter 
Distriktssenteret   100 000   100 000   100 000   300 000 

Felles gang og sykkelstrategi   750 000    800 000  1 550 000 
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Felles planleggingsmøter 2 i året   50 000   50 000   50 000   150 000 

Fremtidens boliger og boområder   1 250 000   1 250 000 

innleid kompetanse   500 000   500 000   500 000  1 500 000  

Sum kostnad 1 400 000 1 900 000 2 700 000 6 000 000 

Viser til vedlagt prosjektsøknad 

 

«Kostnadene skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen» 

 

Finansieringsplan 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

Fjell kommune   250 000   250 000   250 000   750 000 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet  3 000 000    3 000 000 

Lindås kommune   250 000   250 000   250 000   750 000 

Meland kommune   250 000   250 000   250 000   750 000 

Os kommune   250 000   250 000   250 000   750 000  

Sum finansiering 4 000 000 1 000 000 1 000 000 6 000 000 

Viser til prosjektsøknad som ligger vedlagt 

 

«Byregionens egenfinansiering skal spesifiseres, jf. punkt 4 i Utlysningen» 

 

Vedleggsliste 

Dokumentnavn Filstørrelse Dato 

Deltaking i det nasjonale Byregionutviklingsprogrammet 

Lindås.pdf 

  320 888 30.04.2015 

Deltaking i det nasjonale Byregionutviklingsprogrammet 

Meland.pdf 

  392 476 30.04.2015 

Fjell med flere Byreg MASTER april 2015 .pdf  2 812 416 30.04.2015 

Søknad fase 2 Fjell byregion.docx  2 408 093 30.04.2015 

Utviklingsprogram for byregionar Os.docx   68 104 30.04.2015 

 


