
 

 

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2:  Rapportering pr. 15.02.2016 

Fosenregionen 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
I innsatsområde 1: "Bli gode på å ta ut utviklings potensialene i regionen" er arbeidspakke E: 
"Videreutvikle regionens strategier" påbegynt ved at arbeidet med å "rullere" Strategisk 
Næringsplan for Fosen er i gang. Del 1 av dokumentet som inneholder fakta- og strategidel skal være 
klar til behandling medio mars 2016. Del 2 - Handlingsplan skal være klar til behandling medio juni 
2016. 
Samtidig med del 2 Handlingsplana vil i innsatsområde 2: "Nye samarbeidsformer og konstellasjoner; 
effekter av kommunereformen" arbeidspakke A: "Strategiske prosesser i Næringsalliansen (NA) og 
det regionale næringsarbeidet" bli iverksatt. 
Vi forutsetter at Strategisk Næringsplan for Fosen 2016 - 2020 samt forslag til framtidig organisering 
av Næringsalliansen på Fosen / næringssamarbeidet på Fosen blir lagt fram til endelig behandling i 
Næringsalliansen på Fosen, Fosen Regionråd og kommunene på Fosen samt fylkeskommunene i 3. 
kvartal 2016. 
 
BUDSJETT: 
Vi gjør oppmerksom på at det er en feil i oversikten over godkjente budsjettrammer i 
kostnadsrapporten. Innsatsområde 2 "Nye samarbeidsformer" har en budsjettramme på kr. 
1.500.000, og ikke kr. 1.200.000 slik det står i oppsettet. 
 
FINANSIERING: 
Tilskuddet fra KMD utgjør kr. 240.000 mindre enn budsjettert. Vi legger opp til å beholde vedtatt 
ramme for prosjektet ved å finansiere de kr. 240.000 ved egeninnsats og eventuelt bevilgning fra 
Regionalt næringsfond for Fosen. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Ingen endringer eller behov for presiseringer av vedtatte mål for prosjektet. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Innsatsområde 1 - aktiviteter i vedtatte arbeidspakker: 
a) Tour de Fosen: gjennomført møter i 2 av kommunene 
b) TEAM- og kunnskapsutvikling: NA på Fosen utvikles som fellesarena gjennom informasjons- og 
kunnskapsflyt, tillitsbygging, samhandling om prosjektsøknader, foredrag etc. 
* Kunnskapsreise til Skottland gjennomført. Møter med ulike aktører innenfor havbruk ble i den 
forbindelse gjennomført med tanke på å kartlegge mulighetene for gjennomføring av 
samarbeidsprosjekt innen EU/EØS. 
* Videre er det gjennomført en sonderingstur til Østersund ad potensielt Inter-Reg prosjekt mellom 
forsvarsrelaterte virksomheter i regionen og SAAB Group Defence and Security med 
leverandørnettverk. 
* Det er etablert bedriftsnettverksamarbeid mellom flere av utviklingsselskapene i regionen. 
* Vi har gjennomført møter med andre ByR-regioner med tanke på nettverksbygging: (Midt-Troms: 
synergier av forsvarets virksomhet, Inntrøndelag/Steinkjer: arbeidsprosesser SNP, Nedre Romerike: 
involvering og samhandling med lokalt næringsliv) samt organisering av næringssamarbeid. 
 
Innsatsområde 2 - aktiviteter i vedtatte arbeidspakker: 
a) Strategiske prosesser i Næringsalliansen: 



 

 

* gjennomført workshop (2 dager) med styret i Fosen Regionråd (ordførerne på Fosen), 
rådmennene, medlemmene av Næringsalliansen - fokus på muligheter og strategier samt 
organisering av næringssamarbeidet. 
b) Kommunikasjonsstrategi/kommunikasjonstiltak: 
* Den første Fosenkonferansen gjennomført i juni 2015 (fokus på energi og energiforvaltning). 
* Det er vedtatt tidspunkt og tema for Fosenkonferansen 2016 (fokus på blå og grønn sektor). 
* Egen web-side etablert NAFosen.no. Jobber med link til Fosenportalen.no 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Næringsalliansen på Fosen hadde møte den 11. februar 2016 hvor arbeidsplan for 2016 samt 
fordeling av oppgaver ble drøftet. Endelig arbeidsplan for 2016 vil foreligge i løpet av inneværende 
uke. Vi forutsetter at vi ved slutten av 2016 skal være ajour i forhold til framdriftsplanen. 
Utkast til arbeidsplan vedlegges til orientering. 


