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Søknad – Byregion Fase 2 
 

Søknadsnr. 2015-0044 Søknadsår 2015 Arkivsak  

Støtteordning Utviklingsprogrammet for byregioner fase 2 (2015-2017) 

Prosjektnavn Utviklingsprogrammet - Molderegionen 

   

Kort beskrivelse 

Søknaden gjelder en prosjektstilling over 3 år, og som knyttes til utviklingsseksjonen i plan- og 

utviklingsavdelingen i Molde kommune. Hovedhensikten vil være å innsikt og overvåke den 

næringsmessige sårbarheten i Molderegionen, slik at kommunene i regionen vil være i stand til å 

sette inn motvirkende tiltak. 

Prosjektbeskrivelse 

Gjennom samfunnsanalysen har vi avdekket at Molderegionen mangler en kontinuerlig 

overvåking/innsikt i regionens næringsmessige sårbarhet. Denne sårbarheten omfatter 

næringsstrukturen i hver enkelt kommune og regionen som helhet, samt strukturen på boligtilbudet. 

Molde som bykommune har et grunnlag og en funksjon som kan bidra til å kompensere for 

sårbarheten i regionen. Samtidig vil omlandskommunene kunne ha en sentral rolle ved å 

kompensere byens svakheter. Utfordringen er at vi ikke vet nok konkret om sårbarhetsutviklingen 

over tid og at vi ikke har noe apparat til å gripe fatt i planlegging og gjennomføring av regionale tiltak 

for å motvirke sårbarhet utover hver enkelt kommune. Dette kombinert med dokumenterte 

utfordringer i hver enkelt kommune på kapasitet og rekruttering av kompetanse innen planlegging og 

samfunns-/næringsutvikling, gjør at vi gjennom Byregionprogrammet fase 2 ønsker å få etablert en 

regional funksjon som overvåker sårbarheten og planlegger/iverksetter motvirkende tiltak. 

Motvirkende tiltak kan oppnås både ved å utnytte regionens styrker og motvirke svakheter. 

Som pådriver i etableringen av en slik regional funksjon, ønsker vi å ansette en prosjektleder i Plan- 

og utviklingsavdelingen i Molde kommune som skal betjene hele regionen. 

Milepæler for den regionale funksjonen: 

1.    Etablere et system som avdekker viktige indikatorer for sårbarhet/robusthet i næringsstrukturen 

og boligtilbudet i regionen. 

2.    Overvåke sårbarhet/robusthet 

3.    Presentere analyser av sårbarhet/robusthet og foreslå strategier og tiltak basert på denne 

analysen for kommunene og næringsforaene i regionen. Eventuelt etablere egne nettverksarenaer i 

regionen hvor dette temaet settes på dagsorden. 

4.    Organisere og finne finansiering til de av tiltakene som kommunene og næringsforaene i 

regionen ønsker å gjennomføre  

5.    Etablere faste rutiner og frekvenser for repetisjon av punkt 2-4 
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6.    Delta i nettverkssamarbeid i Byregionprogrammet og andre aktuelle arenaer for å få inspirasjon 

om «best practice». 

Deltatt i fase 1 av Utviklingsprogrammet for byregioner: Nei 

 

Kontaktopplysninger 

Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil 

Søker / 
Prosjekteier 

Molde kommune 
Org.nr:944020977 

Rådhusplassen 1 
6413 MOLDE 

- 

Kontakt-
person  

Eirik Heggemsnes 
 

Øverlandstunet 8 
6416  MOLDE 

90724755 

Prosjekt-
leder 

Eirik Heggemsnes 
 

Øverlandstunet 8 
6416  MOLDE 

90724755 

 

Geografi 

1502-Molde, 1592-Romsdal(region) 

Spesifikasjon 

Bakgrunn 

Molderegionen har et godt samspill i form av en velutviklet bo- og arbeidsmarked bestående av både 

byen og omlandet. Imidlertid kan Telemarksforsking sin analyse tyde på at regionen kan være 

næringsmessig sårbar. Dette bør undersøkes nærmere og overvåkes over tid. Og det bør utvikles et 

regionalt apparat for å kunne gjennomføre tiltak som motvirker eventuell sårbarhet, både gjennom å 

bygge videre på de styrkene som avdekkes gjennom overvåkingen og gjennom å motvirke 

svakhetene. Strukturen på handelssentrene i regionen representerer også en potensiell sårbarhet for 

utviklingen av det totale handelstilbudet. Regionen er også sårbar ut ifra hvorvidt Molde lykkes å 

utvikle urbane kvaliteter og et urbant boligtilbud eller ikke (se også vedlagt samfunnsanalyse). 

Prosjektmål 

Hovedmål: Sikre at potensialet for næringsutvikling og utvikling av boligtilbud utnyttes maksimalt på 

en slik måte at byen og omlandskommunene kompenserer for hverandres sårbarhet og utnytter 

hverandres styrker. 

Delmål: 

Utvikle et verktøy som overvåker sårbarhet/robusthet med gitte frekvenser. Verktøyet/metodikken 

må være omforent i regionen. 

Etablere nettverksarenaer hvor ferske resultater fra overvåkingen presenteres som felles 

kunnskapsgrunnlag og hvor regionen blir enige om felles tiltak basert på analyse av overvåkingen. 

Sikre at det blir gjennomført regionale tiltak innen næringsutvikling og utvikling av boligtilbud. 

Forankring 

Arbeidet med å utarbeide samfunnsanalyse og søke fase 2 av Byregionprogrammet er forankret i 
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medlemsmøte i Romsdal Regionråd hvor ordførere og rådmenn fra alle kommunene i Molderegionen 

er representert. 

Strukturen på arbeidet med fase 1 har vært forankret i rådmannskollegiet i Romsdal Regionråd, hvor 

det var ønskelig at Molde kommune satt seg i førersetet for arbeidet og inviterte de andre 

kommunene med på deltakelse i programmet. 

Samfunnsanalysen og søknaden om deltakelse i fase 2 av Byregionprogrammet forankres gjennom 

politiske vedtak i kommunene i Molderegionen. Av praktiske årsaker er vi nødt til å be om å få 

ettersende disse vedtakene til KMD innen fristen 18.juni. 

Prosjektorganisering 

Det blir etablert en prosjektstillingen organisert i plan- og utviklingsavdelingen, utviklingsseksjonen, i 

Molde kommune.  Avdelingen har oppgaven med å koordinere strategisk utviklingsarbeid i 

kommunen.  

Prosjektleder rapporterer til en styringsgruppe bestående av en representant som hver kommune 

utpeker. 

Prosjektleders oppgave blir å sikre overvåking, analyse og forslag til tiltak som så forankres hos 

styringsgruppen før dette presenteres på bredere sammensatte nettverksarenaer. 

Samarbeidspartnere 

Overordnet vil det være kommunene og næringsforaene i regionen som er samarbeidspartnere i 

prosjektet. Alle kommunene i regionen har hvert sitt næringsfora som eies av den enkelte kommune 

og lokalt næringsliv i felleskap. Dette er fagmiljøer som sitter med førstehåndskjennskap til lokalt 

næringsliv og lokal næringsutvikling. Det vil derfor være viktig at næringsforaene er sentrale 

samarbeidspartnere. 

I hvert enkelt tiltak som skal iverksettes kan det være aktuelt å koble inn enkeltbedrifter, utdannings- 

og forskningsinstitusjoner, kulturaktører m.fl. Dette vil være enkeltaktører som gjennom sin 

kompetanse, finansieringsmuligheter, nettverk og engasjement vil kunne bidra til at hvert enkelt 

tiltak lykkes. 

Aktiviteter   

1.    Etablere et system som avdekker viktige indikatorer for sårbarhet/robusthet i næringsstrukturen 

og boligtilbudet i regionen. Kommunene må som del av utviklingen av dette verktøyet bli enige om 

hvilke spesifikke variabler som skal måles og analyseres over tid. 

2.    Overvåke sårbarhet/robusthet 

3.    Presentere analyser av sårbarhet/robusthet og foreslå strategier og tiltak basert på denne 

analysen for kommunene og næringsforaene i regionen. Eventuelt etablere egne nettverksarenaer i 

regionen hvor dette temaet settes på dagsorden. 

4.    Organisere og finne finansiering til de av tiltakene som kommunene og næringsforaene i 

regionen ønsker å gjennomføre  

5.    Etablere faste rutiner og frekvenser for repetisjon av punkt 2-4 
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6.    Delta i nettverkssamarbeid i Byregionprogrammet og andre aktuelle arenaer for å få inspirasjon 

om «best practice». 

Målgrupper 

Prosjektet skal nå frem til: 

•    Ressurspersoner innen samfunnsplanlegging og næringsutvikling i hver enkelt kommune 

•    Gjennom enkelttiltakene: Nå frem til enkeltaktører som kan bidra til vellykket gjennomføring. 

Resultat 

Gjennom den kontinuerlige overvåkingen av sårbarhet/robusthet skal regionen oppnå målbart 

mindre sårbarhet/større robusthet på de variablene kommunene blir enige om at er viktige å legge 

inn i overvåkingsverktøyet. Dette blir med andre ord veldig konkret og målbart. 

Effekter 

Større komplementaritet i næringsutviklingen/boligtilbudet på tvers av kommunegrensene i 

regionen, i et samspill hvor Molde som bykommune har et ansvar og en forutsetning for å 

kompensere for sårbarhet i omlandskommunene, og hvor omlandskommunene har et ansvar og en 

forutsetning for å kompensere for svakheter ved Molde/forsterke bykvalitetene ved Molde som hele 

regionen er avhengig av. 

Tids- og kostnadsplan 

Tidsplan 

1.    Etablere et system som avdekker viktige indikatorer for sårbarhet/robusthet i næringsstrukturen 

og boligtilbudet i regionen. Kommunene må som del av utviklingen av dette verktøyet bli enige om 

hvilke spesifikke variabler som skal måles og analyseres over tid: 01.06.15-15.12.15 

2.    Overvåke sårbarhet/robusthet: 15.12.15-31.12.17 

3.    Presentere analyser av sårbarhet/robusthet og foreslå strategier og tiltak basert på denne 

analysen for kommunene og næringsforaene i regionen. Eventuelt etablere egne nettverksarenaer i 

regionen hvor dette temaet settes på dagsorden: 15.05.16 

4.    Organisere og finne finansiering til de av tiltakene som kommunene og næringsforaene i 

regionen ønsker å gjennomføre: 15.05.16-31.12.17. 

5.    Etablere faste rutiner og frekvenser for repetisjon av punkt 2-4: 15.05.16-31.12.17 

6.    Delta i nettverkssamarbeid i Byregionprogrammet og andre aktuelle arenaer for å få inspirasjon 

om «best practice»: 01.06.15-31.12.17 

Kostnadsplan/budsjett 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

Deltakelse nettverksarenaer (1 pers 
pr kommune)   250 000   250 000   250 000   750 000 

Prosjektleder (inkl lønn og alle 
kostnader):   500 000  1 000 000  1 000 000  2 500 000 
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Utarbeidelse verktøy for overvåking 
sårbarhet   400 000     400 000  

Sum kostnad 1 150 000 1 250 000 1 250 000 3 650 000 

Budsjettpost: Utarbeidelse verktøy for overvåking sårbarhet: 2015: kr 400.000 

Budsjettpost: Prosjektleder (inkl lønn og alle kostnader): 2015: kr 1.000.000, 2016: kr 1.000.000, 2017: 

1.000.000 

Budsjettpost: Deltakelse nettverksarenaer (1 pers pr kommune): 2015: kr 250.000, 2016: kr 250.000, 2017: kr 

250.000 

 

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

 

Finansieringsplan 

Tittel 2015 2016 2017 SUM 

Egenfinansiering deltakerkommuner   200 000   150 000   200 000   550 000 

GassROR IKS   575 000   475 000   475 000  1 525 000 

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet  1 575 000    1 575 000  

Sum finansiering 2 350 000 625 000 675 000 3 650 000 

Finansieringsplanen forutsetter positive vedtak i deltakende kommuner og i GassROR IKS. Vedtak 

ettersendes. 

 

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

 

Vedleggsliste 

Dokumentnavn Filstørrelse Dato 

Samfunnsanalyse Molderegionen.pdf  1 700 869 29.04.2015 

 


