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Utviklingsprogrammet for byregioner, 
vedlegg til rapport per 15. februar 2016 - HAUGESUNDREGIONEN 
 

3. Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 

Planlagte aktiviteter iht søknad Gjennomførte aktiviteter og status 
per 09. febr 16 

Kartlegging og valg av metoder for arbeidet i ByR 
programmet 

Gjøres fortløpende 

Møter arbeidsgrupper, samarbeidspartnere, mm Hadde tre møter med de som var tilstede 
fra arbeidsgruppa under 
nettverkssamlingen den 2. og 3. februar. 
Neste i møte AG er planlagt i midten av 
mars.  

Kartlegging/avklaring av samarbeid og eventuell 
grenseoppgang mellom: 

  

HV regionen og fylkeskommunen Avklaring vil skje ved arbeid med regional 
næringsplan 

HV regionen og Sunnhordland og Ryfylke Avklaring vil skje ved arbeid med regional 
næringsplan. Planlagt møte med 
Sunnhordland den 3. mars. Planlagt møte 
med næringspolitisk utvalg i 
Haugesundregionens næringsforening + 
næringsforeninger i Sauda, Suldal, Bokn 
og Utsira den 15. mars. 

Aktørene i virkemiddelapparatet Avklaring vil skje ved arbeid med regional 
næringsplan 

Næringsaktørene i regionen Planlegger 10 fokusmøter med forskjellige 
bransjer. Se oversikt under. 

Næringsarealene i regionen Kan bli tiltak i regional næringsplan. 
Eierstrategi utarbeides for Karmsund 
Havn, deretter Haugaland næringspark 

Omdømme og attraktivitetsanalyse for bosted-
bedrift-besøk 

Utsettes, blir vurdert som tiltak i regional 
næringsplan 

Utarbeide regional utviklingsplan med 
handlingsprogram og tiltak 

Er under arbeid, plan klar i løpet av 
høsten 16. 

Samarbeidsmøte med Samarbeidsrådet i 
Sunnhordland 

Hadde arbeidsmøter under nasjonal 
nettverkssamling 3.02, neste møte i mars 

Utarbeide kommunikasjonsplan for ByR Må være klar i første halvdel av mars 

Videreutvikle HV's hjemmeside som 
kommunikasjonskanal 

Skjer fortløpende 

Agendakonferanse i november Ble gjennomført den 26. november 2015 

Felles formannskapsmøte for alle 10 kommunene Planlagt til før 15. mai 2016 

Informasjon og aktuelle saker tas opp i HV 
regionrådsmøtene 

Første informasjon i fase 2 i møtet den 
10. des 2015 

Felles møte mellom regionrådene i 
Haugesundregionen og Sunnhordland 

Planlagt i juni 2016. 
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Ny aktivitet ved rapportering per 15. februar 2016.    

Tiltak for å forankre Haugaland Vekst som en 
bærekraftig samhandlingsarena og verktøy for 
eierkommunene. 

Vedtak i HV styret den 5. februar 2016 

 


