
 

 

Utviklingsprogrammet for byregioner – Fase 2: Rapportering pr. 

15.02.2016 

 

Ålesund-regionen 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Prosjekteier er Ålesund kommune. Det er ansatt prosjektleder i 100% stilling. 
 
Styringsgruppen 
Styringsgruppen består av rådmennene i de fem deltakerkommuene Sula, Giske, Haram, Skodje og 
Ålesund og ledes av rådmannen i Ålesund. Fylkeskommunen og Sunnmøre regionråd deltar som 
observatører. Ålesund har sekretariatsfunksjonen for prosjektet. Styringsgruppen har det 
overordnede ansvaret for at Byregionprogrammet på best mulig måte bidrar til økt samspill og 
vekstkraft i Ålesundregionen. Styringsgruppen skal ta stilling til innspill fra Ordførermøtet og 
Ålesundrådet og anbefale at det igangsettes tiltak, delprosjekt og utredninger ved behov. 
Styringsgruppen skal foreta en løpende evaluering av i hvilken grad prosjektet evner å oppnå 
målsettingene og hvilke grep som eventuelt må tas for å styrke måloppnåelsen. Styringsgruppen 
møtes ved behov, minimum seks ganger i året. 
 
Ordførermøtet 
Ordførermøtet består av ordførerne i deltakerkommunene og ledes av ordføreren i Ålesund 
kommune. Ålesund kommune har sekretariatsfunksjon. Ordførermøtet møtes minimum to ganger i 
året og behandler saker der det er behov for politiske avklaringer. Videre skal ordførermøtet komme 
med innspill og råd til styringsgruppen i saker som bidrar til økt samspill og vekstkraft i 
Ålesundregionen. 
 
Referansegrupper 
1. Sunnmøre regionråd. Regionrådet består av samtlige 17 kommuner på Sunnmøre pluss Vestnes og 
Sandøy fra Romsdal. Referansegruppa møtes minimum to ganger i året i forbindelse med 
representantskapsmøter i regionrådet. Referansegruppa skal fungere som et bindeledd mellom 
ByR-kommunene og resten av kommunene på Sunnmøre. Referansegruppa skal ta opp saker som 
har berøringspunkter både for Ålesundsregionen og kommunene utenfor, og komme med innspill og 
rådtil styringsgruppen i arbeidet med å bygge en sterk og slagkraftig byregion.” 
 
2. Ålesundrådet er et rådgivende organ for Byregionprogrammet og består av representanter fra 
offentlig, privat og frivillig sektor. Ålesundrådet oppnevnes av styringsgruppa og ledes av leder av 
styringsgruppa. Ålesundrådet møtes minimum to ganger pr år og skal diskutere saker av betydning 
for Byregionprogrammet, og komme med innspill og råd til styringsgruppen i saker som bidrar til økt 
samspill og vekstkraft i Ålesundregionen. 
 
Arbeidsgrupper 
1. Programkomite for Byregionkonferansen/Ålesundkonferansen (etablert) 
Komiteen er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av den årlige byregionkonferansen. Her 
deltar nøkkelpersoner fra offentlig sektor, privat sektor og FoU-miljø. 
 
2. Omdømme og profil (under etablering) 
Arbeidsgruppen skal være bredt sammensatt med representanter fra kommunene, næringsliv, 
FoU-miljøer, kulturliv osv. Mandatet vil være å komme med forslag til en overordnet og omforent 



 

 

visjon for Ålesundregionen og strategi for hvordan regionen kan jobbe for å for styrke sin posisjon og 
attraktivitet både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 
 
3. Kollektivtransport (under etablering) 
Arbeidsgruppen skal arbeide for å få på plass et kollektivsystem som stimulerer til bedre 
framkommelighet, miljø og helse i Ålesundregionen ved å dempe veksten i personbiltransport og 
øke antallet kolletivreiser, sykkel og gange. Det er et mål å komme med i ordningen med 
bymiljøavtale. 
 
4. Byen som regional motor (etablert) 
Arbeidsgruppen skal sikre samordning mellom de to prosjektene Byregionprogrammet og Byen som 
regional motor. Det er etablert en lokal arbeidsgruppe i Ålesund som også deltar i nettverket med de 
to andre byene i fylket. Arbeidsgruppen skal jobbe med lokale prosjekter i Ålesund som bidrar til å 
gjøre byen til attraktivt og urbant sentrum i regionen. 

5. Interkommunalt plansamarbeid (etablert) 
Arbeidsgruppa ser på hvordan man kan jobbe for å oppnå en mer samordnet planlegging innen 
areal, transport, klima/miljø og næringsutvikling. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Hovedmål: 
Bygge et regionalt partnerskap som skal legge til rette for en fremtidsrettet og attraktiv byregion for 
både nærings- og samfunnsliv. 
 
Delmål og tiltak: 
Delmål 1: Styrke partnerskapet mellom byregionkommunene og representanter for næringslivet. 
Tiltak 1.1: Presentere prosjektet for formannskapene i deltakerkommunene. Innspill til tiltak og 
prioriteringer tas med i det videre arbeidet. 
Tiltak 1.2: Presentere prosjektet for medlemskommunene i Sunnmøre regionråd. Innspill til tiltak og 
prioriteringer tas med i det videre arbeidet.  
Tiltak 1.3: Invitere næringslivet til innspillsmøter om konkrete aktiviteter/tiltak/delprosjekt. Definere 
samarbeidsområder for utvikling av partnerskap. 
Tiltak 1.4: Invitere til “Ålesundverksted”/”Ålesundfrokost”/ der kommuner, næringsliv og andre 
interesserte diskuterer aktuelle saker og jobber fram forslag til konkrete tiltak/delprosjekt. 
Tiltak 1.5: Planlegge og gjennomføre Ålesundkonferansen/Byregionkonferansen en gang pr år. 
Tiltak 1.6: Arrangere “studenttreff” for studenter som er hjemme på juleferie slik at de kan få 
informasjon og bygge nettverk. Utstillinger, foredrag mm. 
 
Delmål 2. Definere en felles regional visjon med utviklingsmål som kan løfte samspillet, 
attraktiviteten og vekstkraften i byregionen. 
Tiltak 2.1: Sette ned en arbeidsgruppe med representanter fra offentlig, privat og frivillig sektor som 
jobber fram et forslag til visjon med utviklingsmål for Ålesundregionen. 
Tiltak 2.2: Utarbeide en grafisk profil og lage nettside og facebookside der prosjektet og aktuelle 
prosjekter, aktiviteter og nyheter presenteres. 
Tiltak 2.2: Utarbeide en plan for implementering av visjon og utviklingsmål. 
 
Delmål 3. Bestemme og ta i bruk strategier og tiltak som sørger for iverksetting av regionalt samspill 
og utvikling. 
Se delmål 1 med tiltak. 
 



 

 

Delmål 4. Samordne Byregionprosjektet med fylkeskommunens prosjekt «Byen som regional 
motor», Sunnmøre Regionråd sitt arbeid med samfunnsutvikling og næringsklyngene sin 
tilrettelegging for kunnskapsbasert vekst. 
Tiltak 4.1: Samordne den lokale prosjektledelsen for «Byregionprogrammet» og «Byen som regional 
motor». 
 
Delmål 5. Delta aktivt i nettverk med andre regioner for å erverve verdifulle impulser og læring om 
samfunnsutvikling i byregioner. 
Tiltak 5.1: Delta på nasjonale nettverkssamlinger prosjektledersamlinger i regi av KMD og 
Distriktssenteret. 
Tiltak 5.2: Definere to regioner i norden som Ålesundregionen ønsker å samarbeide tettere med og 
reise på studiebesøk. Representanter fra næringsliv, kommuner og andre interesserte inviteres. 
Tiltak 5.3: Delta i styringsgruppen (Bymøtet) og i den regionale prosjektgruppen for prosjektet «Byen 
som regional motor» (se tiltak 4.2). 
Tiltak 5.4: Vurdere medlemskap i Vest-Norges Brusselkontor. (Fylkeskommunen og Haram er 
medlem pr i dag) 
 
Delmål 6. Skape et positivt omdømme og mer kunnskap om byregionen hos egne innbyggere, 
bedrifter, potensielle tilflyttere, samt sentrale myndigheter. 
Tiltak 6.1: Gjennomføre et prosjekt om Ålesundregionen i barneskolene i regionen. 
Tiltak 6.2: Gjennomføre en workshop om temaet der ulike grupper inviteres til å foreslå konkrete 
tiltak for å bygge positivt omdømme og mer kunnskap om Ålesundregionen. 
Tiltak 6.4: Invitere kvinnelige grundere til workshop for å bygge nettverk, formidle erfaringer og 
foreslå tiltak for å gjøre Ålesundregionen mer attraktiv for kvinner. 
Tiltak 6.5: Sørge for at aktuelle utdanningsinstitusjoner får informasjon om mulighetene i 
Ålesundregionen. 
Tiltak 6.6: Planlegge og gjennomføre Ålesundkonferansen en gang pr år (se pkt 1.5). 
Tiltak 6.7: Arrangere “studenttreff” for studenter som er hjemme på juleferie slik at de kan få 
informasjon og bygge nettverk. Utstillinger, foredrag mm. (se tiltak 1.6.) 
Tiltak 6.8: Lage en presentasjonsfilm om regionen. 
Tiltak 6.9: Gjennomføre en årlig omdømmeundersøkelse for Ålesundregionen. 
 
Delmål 7. Arbeide for et moderne og effektivt regionalt kollektivtilbud. 
Tiltak 7.1: Etablere en arbeidsgruppe for arbeid med belønningsordning/bymiljøavtale/ 
byutviklingsavtale for kollektivløsning i Ålesundregionen. 
Tiltak 7.2: I samarbeid med fylkeskommunen og vegvesenet få på plass en 
belønningsordning/bymiljøavtale/byutviklingsavtale. 
Tiltak 7.3: Gjennomføre møte med KMD og SD om byutviklingsavtale slik at Ålesundregionen 
kommer med i ordningen. 
Tiltak 7.4: Samarbeide med nabokommunene for å samordne planlegging innen areal, transport, 
klima/miljø og næringsutvikling. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Arbeidet så langt i fase 2 har vært særlig knyttet til å få på plass en prosjektorganisasjon som kan 
sikre best mulig måloppnåelse. Det har også vært jobbet med å konkretisere tiltak for hvert av 
delmålene. 
Videre har det vært viktig å sikre forankring og kjennskap til prosjektet blant ordførere og øvrige 
folkevalgte i deltakerkommunene. 
Prosjektet har blitt presentert for fylkeskommunen som har gått inn med delfinansiering. 
Fylkeskommunen deltar også som observatør i styringsgruppen. 
 



 

 

Aktiviteter knyttet til hver av delmålene: 
1. Styrke partnerskapet mellom byregionkommunene og representanter for næringslivet. 
Det er nedsatt en arbeidsgruppe bestående av næringsliv, universitet, kommuner og regionråd. 
Mandatet til arbeidsgruppen er å forberede og gjennomføre den årlige "Byregionkonferansen". 
Første gang høsten 2016. 
Videre er det planlagt å presentere prosjektet for sentrale aktører innen næringsliv, FoU-miljøer og 
øvrige kommuner på Sunnmøre i løpet av februar/mars. Innspill til tiltak og prioriteringer vil bli tatt 
inn i det videre arbeidet. 
 
2. Definere en felles visjon med utviklingsmål som kan løfte samspillet, attraktiviteten og 
vekstkraften 
i byregionen. 
Det er igangsatt arbeid for å utarbeidet en grafisk profil for prosjektet. Videre vurderes det om det 
skal gjennomføres en omdømmeundersøkelse som vil være en del av kunnskapsgrunnlaget for det 
videre arbeidet med visjon og omdømme. 
 
3. Bestemme og ta i bruk strategier og tiltak som sørger for iverksetting av regionalt samspill og 
utvikling. 
Dette punktet må sees i sammenheng med arbeidet i delmål 1 og 2. 
 
4. Samordne Byregionprosjektet med fylkeskommunens prosjekt "Byen som regional motor", 
Sunnmøre Regionråd sitt arbeid med samfunnsutvikling og næringsklyngene sin tilrettelegging 
forkunnskapsbasert vekst. 
Prosjektleder for "Byr Ålesundregionen" er også prosjektleder for prosjektet "Byen som regional 
motor". Dette bidrar til samordning av tiltak. Gjennom "Byen som regional motor" er det igangsatt 
seks byutviklingsprosjekt som skal bidra til å styrke Ålesund som attraktivt, urbant sentrum i 
regionen og som vil gi grunnlag for vekst både i byene, omlandet og fylket. 
Sunnmøre regionråd er referansegruppe for prosjektet. Representantskapet (ordførere og rådmenn) 
i 19 kommuner holdes løpende oppdatert om fremdriften og blir inviteret til å komme med innspill 
til innhold og prioriteringer. 
 
5. Delta aktivt i nettverk med andre regioner for å erverve verdifulle impulser og læring om 
samfunnsutvikling i byregioner. 
Gjennom prosjektet "Byen som regional motor" er det etablert et nettverk med de to andre 
byregionene i fylket; Molde og Kristiansund. Representanter fra styringsgruppen deltar også i det 
nasjonale læringsnettverket gjennom Distriktssenteret. 
6. Skape et positivt omdømme og mer kunnskap om byregionen hos egne innbyggere, bedrifter, 
potensielle tilflyttere, samt sentrale myndigheter. Det er planlagt og igangsatt arbeid med en 
Byregionkonferanse høsten 2016. Det er også igangsatt arbeid for å få på plass en grafisk profil for 
prosjektet. 
 
7. Arbeide for et moderne og effektivt regionalt kollektivtilbud. 
En arbeidsgruppe som skal jobbe med å få Ålesundsregionen kvalifisert for å komme med i 
ordningen 
for bymiljøavtaler. Fylkeskommunen vil på vegne av regionen be om et snarlig møte med KMD og SD 
om saken. 
Det er etablert en arbeidsgruppe for å styrke det interkommunale plansamarbeidet innen areal, 
transport, klima/miljø og næringsutvikling. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Framdriften er noe forsinket pga prosess med ansettelse av prosjektleder. Framdriften fra og med 



 

 

november har vært god, og forsinkelsen vil så langt vi har oversikt over ikke få konsekvenser for den 
totale måloppnåelsen i prosjektet.  


