
Statusrapportering for Sluttutbetaling 

Mål for prosjektet . 

. 1. Overordnet mål 

- Vekst og utvikling i hele regionen

- Styrke regional samhandling for å styrke regionens attraktivitet innen «BO, BEDRIFT, BESØK»

Hva som er gjennomført av større arbeid. 

1. Gjennomførte, større arbeider for ByR fase 2 fra høst 2015 til august 2018

Viser til statusrapporter for mer detaljert oversikt over aktivitet 

1.1. Etablering av Utviklingsplan for Haugesundregionen 

Utviklingsplan for Haugesundregionen ble utformet i en periode med sterk nedgang i petro-maritim 

sektor, som ga usikkerhet og negative ringvirkninger for hele regionen. Det ble derfor gjennomført 13 

fokusmøter med alle aktuelle næringer, kompetanseaktører, ungdommer o.a. Dette ga verdifulle 

innspill til Utviklingsplanen. Planen ble vedtatt innen september 2017 i alle kommunene, og deretter 

vedtatt i Regionrådet i desember 2017. Under den strategiske planen lages det årlige handlingsplaner. 

1.2. Møteplasser for samhandling 

1.2.1. Agendakonferansen, avholdt 4 år: 27.11.14 - 26.11.15 - 24.11.16 - 24.11.17 

Fra 140 til 240 deltakere. 

1.2.2. Felles Formannskapsmøter 

Årlig møte med medlemmer i Formannskapene i de ti eierkommunene 

1.2.3. Møter i Regionrådet (styringsgruppe), Rådmannsgruppen, Arbeidsgruppe 

Fra høsten 2015 har ByR og Utviklingsplanen vært tema på møter i Regionrådet. Rådet har 5-6 møter 

pr. år. Utviklingsplanen har også vært forankret i Rådmannsgruppen i regionen gjennom flere møter 
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og prosesser. Arbeidsgruppen består av planlegger/næringsansvarlige  i  kommunene, og gruppen har

hatt mange møter fra 2015, og særlig i  etableringsfasen av Utviklingsplanen.

1.2.4. IVIØter, andre regioner, aktører

Møter og samarbeid med Rogaland fylkeskommune (partner i ByR-prosjekt)

Møter og samarbeid med virkemiddelapparat/aktører i Rogaland

Felles årlige møter med naboregionen Sunnhordland

Møter og samarbeid med regionens næringsforening

Prosjektleder, innlegg/erfaringsdeling: regionalt samarbeid/regionråd Ofoten 9.6.17

1.3.Samhandling om prosjekter og andre tiltak

1.3.1. Prosjekt Energiprogrammet/NCEC: Norwegian Clean Energy Cluster

1.3.2.Prosjekt Velferdsteknologi

1.3.3.Prosjekt datasenter, i  samarbeid med Ryfylke IKS

1.3.4. Prosjekter, infrastruktur: flyplassutvikling, nytt fengsel, E-134 utvikling, internasjonal svart fiber

NO-UK, mellom Rogaland og England, Arealguiden; markedsføring av regionale næringsarealer

1.3.5.Grunderkonferansen SKAPE forum og Nyskapingsuka (fra 2016)

1.3.6. Utvikling av regional reiselivsstrategi (2017-18)

1.3.7.Haugaland skole/arbeidsliv (HSA)

1.3.8.HSA arrangerer i januar hvert år en meget stor Yrkesmesse

1.3.9.Regionalt omdømmearbeid

1.3.10.Prosjekt Offshore vind

1.4.  Analyser, statistikk, rapporter

MENON samfunnsanalyse, fase 1 ga et felles grundig utgangspunkt for utviklingsarbeidet

IVIENON delrapport om Petro-maritim klynge

IVIENON utforming av metodikk for effektmåling

IVIENON: Investeringer og verdiskaping. 24.4.17

IVIENON: Befolkningsvekst og andel statlig sysselsetting. Juni -16

IVIENON: Kommunefordelt nasjonalregnskap for 10 kommuner. 22.02.17

IVIENON: Investeringer i privatog offentlig sektor. 22.02.17



RF13.50  — www.regionalforvaltning.no

IVIENON: Analyse for parametre for næringsutvikling 10 kommuner. 02.02.17

Rogaland fylkeskommune; Areal- og transportplan, Haugesundregionen. Viktig premissdokument.

KDU/Byregionprogrammets ,flere nyttige rapporter og dokumentasjon (bl.a. fra samlinger)

1.5. Kommunikasjon

Haugaland Vekst nettsider/nyhetsbrev

Omtaler i media, hovedsakelig regionale media. Knyttet til plan og prosjekter

Informasjon i Regionråd, Rådmannsgruppen, Arbeidsgruppe, felles Formannskapsmøter, og møter i

enkeltkommuner

Informasjon til Rogaland fylkesutvalg, konferanser og møter i Rogaland/Stavanger.

Informasjon til næringsorgan og enkeltaktører, interesseforeninger i regionen

Informasjon til naboregionråd

1.6. Deltakelse i ByR-samlinger

Deltatt i alle ByR-samlinger med flere personer, deltatt i Referansegruppe med KIVID/KDU, vært

vertskap for ByR-samling i Haugesund 2017

Gjennomførte tiltak og forventede resultater ved prosjektslutt. Beskriv også hvordan resultatene

måles.

2. Vurdering av resultater i forhold til prosjektets egne mål. Resultatmål og effektmål

2.0. Om resultatmål og effektmål (KMD brev av 19.10.16)

Resultatmål forstås som resultater i forhold til de konkrete mål som er satt av regionen i vår søknad,

og senere, avklarte revisjoner.

Effektmål forstås som hvilke effekter regionen har over tid, der en legger til grunn at regionalt felles

arbeid vil ha medvirkning på regionens utvikling, -her satt fram til 2023. Haugaland Vekst har i

samarbeid med MENON economics utarbeidet metodikk for å synliggjøre effekter over tid.

2.1. Overordnet mål

-Vekst og utvikling i hele regionen

-Styrke regional samhandling for å styre regionens attraktivitet innen «BO, BEDRIFT, BESØK»

2.2. Strategi

Etablering av «Regional utviklingsplan, Haugesundregionen» inkl. årsplaner med tiltak.

Gjennom oppfølging av strategien vil vi kontinuerlig forsterke eierskap og forankring hos

eierkommunene og samarbeidene aktører, og sikre muligheter for gjennomføring av definerte tiltak.

2.3. Vurdering av resultater i forhold til mål
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ByR fase 1 ga oss en samfunnsanalyse som bidro til å etablere en mer omforent, solid forståelse for

regionens ståsted og utfordringer. Analysen ga oss et kunnskapsgrunnlag vi ikke har hatt før, og

sammen med Areal- og transportplan, som nylig var revidert, har dette bidratt til at de ti

eierkommunene har vesentlig bedre grunnlag for målrettet samhandling.

lByR fase 2 har vi gjennomført store prosesser og samhandling mellom kommunene, næringsliv og

andre. Rammene i ByR-prosjektet og det økonomiske bidraget fra ByR bidro til at vi fikk arbeidet mye

grundigere enn vi ellers kunne gjort. Vi har også forsterket vårt kunnskapsgrunnlag gjennom en rekke

analyser og rapporter, særlig fra IVIENON. Dette har gitt bedre beslutningsgrunnlag og kvalitetsikret

våre veivalg.

Vårt sentrale, strategiske grep er etablering av Utviklingsplanen for regionen. Dette har vært et

vellykket grep fordi det har satt overordnet fokus og retning for å møte vår svakhet som region; behov

for styrking av samhandling for å utvikle en mer attraktiv region. Det har også vært vellykket fordi vi i

Utviklingsplanen har definert satsingsområder med tilhørende aktiviteter. Vi har også etablert

strukturer for evaluering og rullering av årsplaner som sikrer at planen lever og styrkes.

Utviklingsplanen gir også legitimitet i forhold til samarbeid med fylkeskommuner og nasjonalt nivå, i

forhold til å kunne søke samarbeid og medfinansiering av tiltak.

Under Utviklingsplanen har vi systematisk plassert løpende tiltak og etablert nye. Løpende tiltak har

da fått forsterket legitimitet og mandat, og nye tiltak har fått regional aksept. lutviklingsplanen har vi

satt fokus på BO -BEDRIFT— BESØK. Flere av våre tiltak støtter opp under å tiltrekke og beholde

kompetanse gjennom arbeidet med å promotere regionens attraktivitet. Dette er tiltak i regi av både

Omdømmearbeidet og Haugaland Skole-arbeidsliv, der målgrupper er både utflyttede studenter og

andre, men også tiltak mot unge i regionen iforhold til utdanning- og yrkesvalg.

Videre er arbeidet med næringsklynger, herunder klyngearbeid innen energi/prosess (NCEC),

innrettet mot å skape nye arbeidsplasser og karrieremuligheter innen framtidsrettede, miljøvennlig

industri og tilhørende kompetansemiljøer. Klyngearbeid innen velferdsteknologi og

opplevelsesnæring vil også kunne bidra til nye, kompetansebaserte virksomheter og arbeidsplasser.

Samarbeid gjennom NCEC fokuserer også på etablering av nye studietilbud som vil være attraktive for

søkere til høyere utdanning, og vil da kunne bidra til at flere unge i regionen finner interessante

jobber her. Arbeidet med regional reiselivsstrategi innrettes også mot å styrke eksisterende, og få

fram nye virksomheter, og derved også skape nye arbeidsplasser.

«Ta hele regionen i bruk» er viktig for at vi skal kunne gjensidig styrke byen og omlandet, og utnytte

regionens samlede fortrinn. NCEC har klart å få etablert samarbeid innen energi/prosessklyngen, der

aktørene befinner seg i alle kommuner i regionen. De viktigste aktørene innen energi og

prosessindustri er i indre del av regionen, ved Sauda og Suldal, til ytre del av regionen, ved Karmøy,

Haugesund også Tysvær. En betydelig leverandørindustri er knyttet mot både energi/prosess og

petro/maritim klynge, og aktører finnes i alle kommuner, og spiller sammen med miljøer i

naboregionene Sunnhordland og Ryfylke. Aktører knyttet til opplevelsesnæring og reiseliv er også

godt representert i alle kommuner.

Nyskaping og grundere er et viktig arbeidsområde for regionen. Nyskapingsuka og grunderdagen

«Skape forum» som del av dette er viktige bidrag til å styrke nyskaping. lvår region, som i mange
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regioner i landet, er det vanskelig for grundere å finne rett aktør og virkemiddel i ulike faser. I tillegg 

til Nyskapingsuka og SKAPE forum samarbeider regionen med Rogaland fylkeskommune for å 

tilrettelegge og synliggjøre grundertilbud og støtteordninger for grundere. Her er også NAV en viktig 

samarbeidspartner gjennom deres virkemidler. 

Antatte effekter på regionens vekst og vekstevne på lengre sikt, for eksempel på befolkning, 

sysselsetting/arbeidsplasser, verdiskaping fram mot 2023. 

2.4. Effekter og effektmål 

Antatte effekter for regionens vekst og vekstevne fram mot 2023, - konkretisert til parametrene: 

befolkning, sysselsetting/arbeidsplasser og verdiskaping. Haugaland Vekst setter et utgangspunkt for 

å følge utvikling av regionale effekter ved å etablere statistikk for 2015 for parametrene befolkning, 

sysselsetting og verdiskaping. Menon har utviklet statistikk for årlig status. Rapporten består av et 

kommunefordelt nasjonalregnskap og oversikt over investeringer. Gjennom årlig oppdatering av 

statistikk for parametrene vil vi kunne følge utviklingen fram mot 2023. Statistikk med effektmål vil gi 

godt grunnlag i forhold til vårt hovedmål om styrket attraktivitet for «bo og bedrift». For «besøk» vil 

vi kunne bruke statistikk via destinasjonsselskap og nasjonale tall for reiseliv. 

En vurdering av nytten av å delta i Byregionprogrammet 

Haugesundregionen har vært en aktiv deltaker i Byregionprogrammet. Gjennom deltakelse i 

nettverkssamlinger, referansegruppe og med samarbeid og erfaringsutveksling med andre 

ByR-partnere har vi fått nyttige innspill til eget arbeid. Vi har også hatt meget stor nytte av 

samarbeidet med KDU Distriktssenteret, som har bidratt til deling av mye relevant kunnskap, og 

tilrettelegging av arenaer for samarbeid og erfaringsdeling. Halvårlige samlinger har bidratt til å 

utvikle samarbeidet med andre regioner, og til at vi har fått påfyll av kunnskap og inspirasjon i eget 

arbeid. 

Vi ser at Byregionprogrammet har bidratt til at regionen har gjennomført gode prosesser for å styrke 

samhandling i regionen, og at Utviklingsplanen har blitt et verktøy som bidrar til å forsterke regionens 

attraktivitet. Rutiner for løpende oppfølging av Utviklingsplanen sikrer at vi er i stand til å 

gjennomføre tiltak som er viktige og styrker regionen i forhold til våre mål; styrket samhandling som 

grunnlag for økt attraktivitet. 




