
 

 

Utviklingsprogram for byregioner - Fase 2:  Rapportering pr. 15.02.2016 

Haugesundregionen 

 

 

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Innledning 
Rapporten ble lagt fram for regionrådet til orientering den 11. februar 2016. 
Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen 
Det er ikke noen organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen. 
 
Evt. presisering av mål for prosjektet 
Hovedmålet er fortsatt det samme, og temaene det arbeides med er samhandling og attraktivitet. 
Haugaland Vekst IKS’s eierskap ble utvidet fra 5 kommuner til 10 kommuner + Rogaland 
fylkeskommune per 1. januar 2014. Haugaland Vekst (HV) er kommunenes samhandlingsarena og 
identisk med regionrådet. 
Det utvidete eierskapet førte til en todeling av leveransen fra HV. 5 kommuner har hatt 
tjenesteleveranseavtaler som inkluderer både lokalt næringsarbeid (næringssjef funksjon). Alle 10 
har tjenesteleveranseavtale i forhold til regionalt arbeid, (f.eks. flyplass, E134, mm). 
Det ble startet et arbeid med strategien for HV i forrige periode. Dette arbeidet ønsker styret å ta 
videre for å fornye forankringen hos eierne og sikre at Haugaland Vekst er et robust og bærekraftig 
verktøy for de 10 kommunene også i framtiden. 
Målet er det samme, med små korrigeringer (vist med uthevet og fet skrift) 
Hovedmålet med fase 2 er at Haugesundregionen har styrket attraktivitet knyttet til bosted, bedrift 
og besøk. Hovedstrategien for å nå målet er å styrke regional samhandling. Overordnet regionalt mål 
ervekst og utvikling i hele regionen. 
Prosjektet skal 
- Styrke samhandlingen 
- Styrke attraktiviteten for bosted, bedrift og besøk. 
- Utarbeide og få politisk enighet om en regional næringsplan med tiltak. 
- Gjennomføre samarbeidsprosjekter iht regional næringsplan. 
 
Beskrivelse av aktivitetene fram til nå 
Se vedlagte rapporten. 
 
Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen 
Arbeidet i programmet kom senere i gang enn antatt, blant annet på grunn av forsinket oppstart fra 
sentralt hold (oppstartkonferanse i okt) og utfordringer knyttet til arbeidsbelastning og bemanning i 
Haugaland Vekst. Agendakonferansen ble gjennomført som planlagt og arbeidet med regional 
næringsplan er i gang for fullt og er planlagt klar for politisk behandling i slutten av august 2016. 
 
• Fase 2 startet for fullt med Agendakonferansen den 26. november 2015. Denne ble arrangert for 
2. gang og 240 inviterte deltok. Disse deltok på bakgrunn av at de enten var ordfører, varaordfører 
eller opposisjonspolitiker i de 10 kommunene + Rogaland fylkeskommune eller de var viktige 
næringslivsledere i de samme kommunene. For mer informasjon: 
http://haugalandvekst.no/agendakonferansen-2015/ 
 
 
 



 

 

• Regional næringsplan 
Med de utfordringene vår region har fått i forhold til lavere oljepriser, økning i arbeidsledighet og 
behov for omstilling i næringslivet, har planen som i søknaden het regional utviklingsplan, spisset 
fokus og endret til regional næringsplan. 
For å få status, utfordringene og mulighetene i bransjer som er viktige for regionen, inviteres 
sentrale aktører til fokusmøter for dialog. Møtene vil bidra med innspill til planens strategidel og 
handlingsprogram. 
1. Opplevelsesnæring, planlagt den 24. mars 
2. Petromaritim næring, planlagt den 13. april 
3. Handel og service, planlagt den 2. mars 
4. Marine næringer, planlagt den 2. mars 
5. Mat, planlagt den 8. mars 
6. Energi- og prosessindustri, planlagt den 9 mars 
7. Bygg og anlegg, planlagt den 14. mars 
8. Stedsuavhengige kompetansearbeidsplasser, planlagt den 31. mars 
9. Offentlige tjenester, 7. april 
10. Næringsareal 7. april. 
Det kan skje endringer av tidspunkt for møtene. 
 
• Det er utarbeidet følgende grunnlagsmateriell/analyser (videreført fra Menon’s rapport, «En 
region – ett ansikt» 
o Statistikk 
o Notat – Petromaritim næring i Haugesundregionen 
o Haugesundregionens konkurransekraft 
 
Budsjett 
Budsjettet er fortsatt som godkjent i brev fra KMD den 18. sept 2015. Men det er et ønske om å få 
endre teksten i budsjettposten som nå heter «Kunnskapsinnhenting» til «Kunnskapsinnhenting og 
kjøp av tjenester». 


