Statusrapportering for Delutbetaling

Beskrive eventuelle organisatoriske endringer i forhold til prosjektplanen

1.0

En omtale av hva som er gjennomført av større arbeider i prosjektperioden, det vil si fra

tilskuddet ble tildelt andre halvdel av 2015, til og med (våren) 2018.
1.1

Strategisk Næringsplan Fosen 2016-2020. Utarbeidet i tett samhandling mellom kommunene,

næringsliv, politikere i regionen, FoU aktører. Vedtatt av alle kommunene og brukes aktivt. Planen la
grunnlaget for hovedsatsingene; Forsvar, Havrom, Energi og eksisterende næringsliv. Disse satsingene
ble delt inn i fire arbeidslag med en teamleder som sørget for operativt arbeid i 2017 og 2018. Alle
fire satsingene har egne strategiplaner med tiltaksplaner og egne budsjettrammer for arbeidet.
1.2

Samferdselsprosjekt- Regionen utarbeidet en regional samferdselsplan for å jobbe samlet og

målrettet med nye prosjekter innenfor veg og annen infrastruktur innenfor samferdsel.
1.3

Jobbfor2- en stor satsing innenfor tema Forsvar i 2017 hvor regionen i samhandling med

Manpower laget et kursopplegg for å synliggjøre jobbmuligheter i regionen for medflyttere. Det er
mange arbeidsplasser knyttet til forsvaret men sjelden at begge parter jobber i forsvaret og for å
oppnå tilflytting må partner også få jobb i regionen. Spennende prosjekt i tett samarbeid med
næringslivet, både med bedriftsbefaringer og teoretisk del.
1.4

Nettside for næring på Fosen- opprettet egne sider under Fosen portalen som skal synliggjøre

ledig næringsareal
1.5

Fosenmøtet- årlig konferanse for næringslivet på Fosen med ulike tema, spesielt knyttet til

leverandørmarkedet innenfor de store utbyggingene i vår region: Forsvar, Havrom og Energi. Mellom
150-200 deltakere årlig, arrangert fire Fosenmøter så langt, neste er den 7.november 2018 med
besøk av fiskeriministeren.
1.6

Tour de Fosen- Workshop i bedrifter som har utviklingsprosjekter. Samle hjernekraft,

utviklingsstrategier og skape samhandling. Powersamling for bedriften med mål om å skape noe
sammen.
1.7

AquaNor/Norfishing- Fosenregionen har satset på å være en synlig aktør på Norges største

messe for havbruk og fiskeri. Her har vi hatt stand sammen med NCE Aquatech som representerer
over 100 medlemsbedrifter. Nyttig for spinnoff kontakter og ikke minst for å synliggjøre potensialet i
regionen.
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