
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 Fosen møtet- 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 Fosen møter 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- Fosen regionen 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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1.8 Lokalmat —Det arbeides med å videreutvikle et samarbeid for å profilere lokalmatprodusenter

og disse har deltatt for Fosenregionen på Trøndersk matfestival.

1.9 Deltakelse i nasjonale nettverkssamlinger i byregionprogrammet i regi Distriktssenteret- her har

regionene deltatt med delvis store grupper og det oppleves lærerikt og ikke minst inspirerende samt

samhandling med andre regioner. Her har gode relasjoner blitt knyttet som har dannet grunnlag for

nyttig samarbeid iflere prosjekter. Prosjektleder har deltatt i nasjonal referansegruppe for

Byregionprogrammet.

1.10 Næringsvennlig Region- Fosenregionen har vært pilot for Innovasjon Norge sitt arbeid med å

utvikle et nytt prosessverktøy for næringsvennlige regioner. Pilotarbeidet pågikk i hele 2017 samt

første halvdel av 2018.Prosessen for Fosenregionen er ikke avsluttet, det arbeides videre med

hovedprosjektet. Dette vil være en viktig videreføring av byregionprosjektet for Fosenregionen.

1.11Etablering av 1.byggetrinn Fornybarsenteret (www.fornybarsenteret.no) til 40.mill. byggestart

årskifte november 2017, ferdig 20.nov 2019.Leietakere Statkraft,TrønderEnergi,Fosen Kraft. Areal

tilrettelagt for prosjekt og Høyskolemiljø samt arbeidsfellesskap. Jobbes med p.t Bachelor prosjekt for

NTNU vinter 2019 tilknyttet senteret. Dette resultatet hadde ikke vært mulig uten ressurser og fokus

på regionalt samarbeid og en gjennomarbeidet Strategisk Næringsplan for Fosen.

Effektene av denne etablering vil kunne bli betydelig. FoU prosjekt,studentmiljø,

grunderetablering,industriell knoppskyting knyttet opp mot fornybar sektorer veien videre i

prosjektet

Evt. presisering av mål for prosjektet

Prosjektorganisering

Styringsgruppe: Styret i Fosen Regionråd

Prosjektledelse: Næringsalliansen på Fosen

Målgrupper: Primære målgrupper for prosjektet er Fosens næringsliv og kommuner. Indirekte vil

prosjektet ha betydning for innbyggerne mer generelt, og en del offentlige etater.

Samarbeidspartnere: Kommunene på Fosen, Fylkeskommune og Fylkesmann iTrøndelag, tilknyttede

kunnskapsmiljø, Næringsalliansen, og ledende bedrifter i regionen.

Beskrivelse av aktivitetene fram til nå

En vurdering av resultatene av arbeidet i prosjektet og om målet er nådd, og av forventede effekter

av arbeidet på lengre sikt. Vurderingen skal forholde seg til prosjektets egne formuleringer av mål,

forventede resultater og effekter og indikatorer for disse.

Effekter

°  Fosenregionen framstår som en helhetlig region med felles langsiktige mål og strategier (SNP

2016-2020)

0  Praksisen for det regionale operative næringssamarbeidet fungerer godt og har styrket

gjennomføringskraften
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0  Har etablert et formalisert samarbeid med de mest relevante kunnskapsmiljøene,

som gir Økt tilgang til den kompetansen som regionen har behov for

0  Regionen har Økt utnyttelsen av de offentlige virkemidlene innen næringsutvikling

Fosenregionen har stort potensial i det videre arbeidet med å styrke regional næringsutvikling.

Gjennom byregionpogrammet er det etablert gode samarbeidsformer og et etablert spleiselag for

regionalt næringsfond. Dette skal brukes til å fremme regionale prosjekter for samfunn- og

næringsutvikling. Det er store prosjekter under utbygging i regionen og hovedfokus er og vil være å

høste mest mulig verdiskaping på Fosen som utspring av Norges kampflybase og Nord-Europas

største vindkraftutbygging. Det er etablert et eget selskap, Fosen Facilityservice som arbeider med å

levere varer og tjenester fra lokale entreprenører i Fosenregionen til vindkraftutbyggingen. Dette

selskapet omsatte varer og tjenester for 14 millioner i 2018 og representerer et eksempel på konkrete

resultater av byregionprogrammet.

Jobb for to er et annet konkret tiltak for å bidra til økt bosetting i regionen, det er mange som pendler

til arbeid i forsvaret fordi det ikke er jobb for begge parter.

Ønsket effekt av byregionprogrammet på lang sikt er økt bosetting og verdiskaping på Fosen. Det er

utarbeidet felles planverk og arbeidet fortsetter etter programmet, det er satt av midler i et

næringsfond og det skal utlyses en ny regional stilling for å jobbe med tiltakene i strategisk

næringsplan, infrastruktur og samfunnsutvikling.

Vurdering av framdriften i arbeidet i forhold til prosjektplanen

SITAT fra næringsaktører i Fosenregionen:

«Nytten av vært betydelig ved at vi har fått en operasjonell Næringsplan for Fosen som alle

kommunene er involvert i, samt at næringsapparat har utviklet i tett samarbeid i hele regionen.»

«Gjennom inspirerende samlinger i programmet har vi knyttet gode relasjoner til andre regioner og

har høstet og gitt mye erfaringer»

Nytteverdien av å delta for Fosenregionen er i stor, som utsagnet fra næringslivet så har deltakelsen i

dette programmet ført til økt tillit mellom kommunene. Samarbeidet omkring næringsutvikling er

vesentelig styrket og regionen arbeider fremdeles med videreføringen av ByR iform av at vi arbeider

med Næringsvennlig region. Dette arbeidet gjøres samtidlig med at seks av sju kommuner har vært

og er i kommesammenslåingsfase. Byregionprogrammet har bidratt til å styrke, sette fokus på og

videreutvikle regionsamarbeidet mellom kommunene i denne fasen. Det ar kommunene vedtok felles

strategisk næringsplan, et direkte resultat av programmet, har bidratt til å holde felles fokus og

knyttet regionen sammen. Samt at det gjennom arbeidet med planen er etablert samhandling og

fellesprosjekter med andre regioner i Trøndelag.
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