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Målområde 1 - Regionalt næringssamarbeid
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Andre saksdokumenter (ikke vedlagt, fås ved henvendelse til sekretariatet):
1. Regionalt næringssamarbeid på Fosen – STRATEGIDOKUMENT 2013
Saksfremstilling:
Styret i Fosen Regionråd behandlet i møte den 20. desember 2013 dokumentet «Regionalt
næringssamarbeid på Fosen – strategidokument 2013». I sak 19/13 gjorde styret følgende
enstemmige vedtak:
1. Fosen Regionråd vedtar det framlagte forslag til strategidokument for regionalt
næringssamarbeid på Fosen. Dokumentet er et viktig verktøy for økt verdiskaping og bærekraftig
næringsliv i regionen.
2. Overordnet mål, delmål og tilhørende strategier (tiltak) legges til grunn for å konkretisere
handlingsplaner og tiltak.
Oppfølging og gjennomføring av strategiene forutsetter at hvert enkelt tiltak beskrives i en egen
prosjektplan med kostnadsoppsett og hvem som er initiativtaker (hvilken/ hvilke organisasjoner i
Næringsalliansen).
Hvert enkelt prosjekt legges fram til Fosen Regionråd for behandling i styret.
3. Næringsalliansen i Fosen utfordres til å organisere arbeidet med konkretisering av prosjektplaner
og iverksetting av tiltak med utgangspunkt i de ressurser som stilles til rådighet av kommunene,
regionrådet, fylkeskommunene og eventuelt andre finansieringskilder.
4. Næringsalliansen i Fosen utarbeider hvert år en melding til regionrådets styre og
kommunestyrene i medlemskommunene som omtaler iverksatte tiltak, oppnådde resultater og
ressursbruk.
5. Regionrådets styre ber kommunestyrene og Sør-Trøndelag fylkeskommune om å ta stilling til
forslaget om at midler, tilsvarende det som årlig t.o.m. 2014 blir bevilget til Kysten er klar,
omdisponeres og stilles til rådighet for Næringsalliansen i Fosen for bruk i arbeidet med å
iverksette tiltak i hht. strategidokumentet.
6. Saken oversendes medlemskommunene i Fosen Regionråd for videre politisk behandling. Svarfrist
settes til 28. februar 2014.

I en note til Handlingsplana som er knytta til strategidokumentet står det:
”Oppfølging og gjennomføring av strategiene forutsetter at hvert enkelt tiltak beskrives i en
egen prosjektplan med kostnadsoppsett og hvem som er initiativtaker (hvilken/ hvilke
organisasjoner i Næringsalliansen).
Hvert enkelt prosjekt legges fram til Fosen Regionråd for behandling i styret.”
Samtlige kommunestyrer har sluttet seg til strategidokumentet og handlingsplana, men det er
knyttet litt forskjellige forutsetninger til vedtakets punkt 5 – økonomi.

I 2014 er det jobbet en god del i Næringsalliansen med å organisere samarbeidet og ikke
minst utvikle form og innhold. Medlemmene av Næringsalliansen har fordelt oppgaver seg
imellom, og Næringsalliansen legger nå fram forslag til prosjektplaner (jfr. vedtakets pkt. 3)
som medlemmene i forskjellige konstellasjoner har vært med på å utarbeide. I den forbindelse
ble det nedfestet som et prinsipp at ingen av prosjektene som Næringsalliansen vil jobbe med
skal ha mindre enn 2 av medlemmene som prosjektansvarlige.
Det foreligger forslag til prosjektplaner for følgende målområder:






Målområde 1 - Regionalt næringssamarbeid
Målområde 2 - Felles bo- og arbeidsregion
Målområde 3 - Regional transport- og kommunikasjonsplan for Fosen
Målområde 4 - Kompetanse og rekruttering
Målområde 5 - FoU og innovasjon

Prosjektplanene vedlegges. Det gjøres oppmerksom på at prosjektplana for målområde 4 –
Kompetanse og rekruttering ikke er ferdig utarbeidet og det må derfor jobbes videre med den.
Med utgangspunkt i kostnadsoverslagene og finansieringsplanene for hvert av prosjektene har
sekretariatet utarbeidet følgende sammenstilling av tallene:
A. KOSTNADER
1. Regionalt næringssamarbeid
2. Komparativ analyse - Fosen som attraktiv bo- og
arbeidsmarkedsregioen
3. Regional transport- og kommunikasjonsplan
4. Kompetanse og rekruttering
5. Økt FoU og innovasjonsaktivitet
SUM

Kjøpte tjenester Egeninnsats
SUM
500 000
500 000
1 000 000

B. FINANSIERING

Fosen Regionråd Skjønnsmidler

1. Regionalt næringssamarbeid
2. Komparativ analyse - Fosen som attraktiv bo- og
arbeidsmarkedsregioen
3. Regional transport- og kommunikasjonsplan
4. Kompetanse og rekruttering
5. Økt FoU og innovasjonsaktivitet
SUM

350 000
370 000
Prosjektbeskrivelsen er ikke ferdig
460 000
1 680 000
500 000

500 000

350 000
370 000
460 000
2 180 000
Andre

SUM

500 000

1 000 000

350 000
370 000
Prosjektbeskrivelsen er ikke ferdig
335 000
1 555 000
500 000

350 000
370 000
125000
125 000

460 000
2 180 000

Bevilgningen til prosjektgjennomføring fra Fosen Regionråd må sees i sammenheng med det
framlagte forslag til budsjett i 2015 for Næringsalliansen – prosjektnr. 4904.
Sekretariatets forslag til vedtak:
1. De framlagte forslag til prosjekt godkjennes. Det forutsettes at endelig prosjektbeskrivelse
for målområde 4 – Kompetanse og rekruttering legges fram til behandling når den er
ferdig utarbeidet.
2. Fosen Regionråd gjennom bevilgning fra medlemskommunene deltar i finansieringen av
prosjektene i hht. det framlagte budsjettet.
3. Det jobbes videre med finansiering av arbeidet i Næringsalliansen fra eksterne aktører,
herunder Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner.
Rådmannsgruppens innstilling:
Ikke behandlet i rådmannsgruppen

Arbeidsutvalgets innstilling:
1. De framlagte forslag til prosjekt godkjennes. Det forutsettes at endelig prosjektbeskrivelse
for målområde 4 – Kompetanse og rekruttering legges fram til behandling når den er
ferdig utarbeidet.
2. Fosen Regionråd gjennom bevilgning fra medlemskommunene deltar i finansieringen av
prosjektene i hht. det framlagte budsjettet.
3. Det jobbes videre med finansiering av arbeidet i Næringsalliansen fra eksterne aktører,
herunder Sør- og Nord-Trøndelag fylkeskommuner.

Styrets vedtak:

PROSJEKT ifm operasjonalisering av felles næringsplan for Fosenregionen
Prosjektnavn: Regionalt Næringssamarbeid (målområde 1)
Kommuner som omfattes: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik
1 Prosjektmål/mandat:
Kort beskrivelse av prosjektets mål og eventuelle delmål, samt hvilket formål prosjektet har
ifm gjennomføring av strategisk næringsplan for Fosenregionen
Formål

At styrke lysten – og kvalifisere grunnlaget – til et
sterkere samarbeide i blant aktørene i Næringsalliansen.
Dette skal skje gjennom større innblikk i hverandres
kompetanser og lokale dagsordener samt personlige
erfaringer med ulike samarbeidsmetoder i konkrete
prosjektsammenhenger.

Hovedmål



Tydeliggjørelse av synergi ved tettere samarbeide

Delmål




Årlig gjennomgang og revidering av SNP
Næringsalliansen innarbeides som høringsorgan og
et felles talerør for regional næringsliv
Felles prosess på omdømmestrategi
Formalisering av samarbeide
Utvikling av metoder og modeller for samarbeide
(jf. ByR)





2 Prosjektets forankring:
Henvisning til strategidokument og gjeldende handlingsplan; hhv innsatsområde og tiltak.
Eventuelle nasjonale eller regionale føringer.
Innsatsområde
Tiltak
Nasjonale/regionale føringer

Målområde 1
1,1 + 1,2
Styrket regionalt samarbeide anbefales av
Fylkeskommune, Siva samt en rekke regionale og
nasjonale programmer.

3 Organisering:
Kort beskrivelse av prosjektets organisering.
Prosjekteier

Fosen Regionråd

Prosjektansvarlig / Sekretær

Næringsalliansen / Harald Jensen

Prosjektledelse

David

Arbeidsgruppe

Bjørn, Arnt Ivar, David, Marianne og Arne Martin

Referansegruppe/advisory board

Medlemmene i Næringsalliansen

Spesialkompetanse/andre behov

Sintef via ByR (inngår i prosjekt med 200.000 kr.)

4 Innhold og gjennomføring:
Hva skal til for at målsettingene nås?
Beskrivelse av oppstart, aktiviteter, framdrift og rapportering.
Fase:
FASE 1 – OPPSTART
Hensikt:
 Etablere og konstituere
prosjektorganisasjonen
 Avklare prosjektets mål og
rammer
FASE 2 – GJENNOMFØRING
OG FRAMDRIFT
Hensikt:
 Beskrivelse av tiltakene og
tidsbruk/framdrift

Når:
Kick Off er
gjennomført
+
Rådmannsmøte
avholdt

Aktivitet:
 Oppstartmøte med konstituering av
organisasjonen
 Gjennomgang og felles forståelse av
prosjektets mål, oppgaver og rammer
 Ansvarsfordeling og møteplan

Forslag er
verifisert av
Fosen
Regionråd

 Tiltak og aktiviteter som skal
gjennomføres i prosjektet
 Inndeling i arbeidspakker
 Helhetlig framdriftsplan
 Ansvarsfordeling
 Godkjennelse av prosjekteier

Mål:
Arbeidspakke 1
Felles visuell identitet (logo,
brevpapir, fotos, og simpel web
plattform)

Klar til
godkjennelse
januar 2015

 Tiltak a
Produksjon av fotos (er gjort).
 Tiltak b
Utarbeidelse av infrastrukturplan for
simpelt website samt tekst til denne.
Utarbeidelse av brief til produksjon av
logo og design til web.
 Tiltak c
Produksjon av logo og design til web.
 Tiltak d
Utarbeidelse av pressemelding

Arbeidspakke 2
Tydeliggjørelse av synergi ved
tettere samarbeide og større
forståelse for hverandres situasjon.

 Tiltak a
Kobling av respektive lokale
utviklingsplaner med SNP og i relasjon til
andre aktuelle utviklings- og
samarbeidsplaner. Alle framsender planer
til Harald som samordner og presenterer
synergier og framlegger oversikt.
 Tiltak b
Felles ”næringsbarometer” for bedriftene

på Fosen. Hver måling må gi anledning til
en update på våres website. Vi planlegger
2-3 målinger i 2015, og hver måling gir
anledning til en pressemelding.
 Tiltak c
Fast møtedag for prosjektansvarlige for de
prosjekter som er i gang hver måned.
Formiddag arbeides der med konkrete
innsatser/tiltak, og om ettermiddagen
jobbes med mere generelle områder samt
oppgaver som oppstår løpende. I tillegg
hentes eventuelt inn relevante oppleggs
holdere.
 Tiltak d
Samle enhetene om en felles næringsfond
(vil utløse en større pot fra Fylket –
100.000 kr./kommune)
 Tiltak e
Legge til rette for ByR fase 2 (søknadsfrist
15. feb. 2015)

Arbeidspakke 3
Synlighet overfor de respektive
kommunestyreenheter
Arbeidspakke 4
Kontinuerlig oppdateringer på web
med mer.

Arbeidspakke 5
Sintef og kobling til ByR

 Tiltak a
Helårlig seminar i forbindelse med
Fosenkonferansen.
 Tiltak a
Innsamling av status og nyheter, samt
produksjon av pressemeldinger, fotos med
mer.
 Tiltak a
Tilkobling av Sintef i forhold til ByR
 Tiltak b
Koordinering og sparring med Sintef.

FASE 3 – AVSLUTNING OG
RAPPORTERING
Hensikt:
 Sørge for at ny kunnskap og
kompetanse deles og utnyttes
ifht målsettingene
FASE 4 – HØRINGER OG
VEDTAK
Hensikt:

Prosjektet avsluttes med samling i NA
hvor relevante aktører er invitert. Her
presenteres rapport, website, status for
ByR fase 2, med mer.
 Er det behov for at sluttrapportens
innhold legges fram for politisk
beslutning i regionrådet og/eller i

Sørge for nødvendige politiske
vedtak

kommunene?

5 Økonomi:
Oversikt over kostnader og finansiering.
KOSTNADER
Fase 1 Oppstart
Fase 2 Gjennomføring
Fase 3 Rapportering
Andre kostnader
Andre kostnader
SUM

Kjøpte tjenester
100.000
350.000
50.000

FINANSIERING
Fosen regionråd
Kommunene
Egeninnsats
Skjønnsmidler FM
Annen finansiør
SUM

Kommentar/beskrivelse/mv

Reiser/diett Egeninnsats
100.000
350.000
50.000

SUM
200.00
700.000
100.000

1.000.000
SUM

500.000
500.000
1.000.000

6 Andre forhold:
Andre forhold for prosjektet som kan ha betydning for måloppnåelse, gjennomføring, mv.

PROSJEKT ifm operasjonalisering av felles næringsplan for Fosenregionen
Komparativ analyse av Fosen som en attraktiv bo- og
arbeidsregion (målområde 2)
Kommuner som omfattes: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik
1 Prosjektmål/mandat:
Kort beskrivelse av prosjektets mål og eventuelle delmål, samt hvilket formål prosjektet har
ifm gjennomføring av strategisk næringsplan for Fosenregionen
Formål

Hovedmål

Delmål

Formålet med prosjektet er å følge opp målområde 2 i
handlingsplanen for 2014 ifm gjennomføring av felles
næringsplan for Fosenregionen
Framskaffe en kunnskapsbasert komparativ analyse som
beskriver Fosenregionen som bo- og arbeidsregion –
sammenlignet med en eller flere andre relevante
regioner i Norge; eks. Trondheimsregionen
 Analysen skal brukes som grunnlag for en mer
kunnskapsbasert og offensiv profilering av regionen
 Analysen skal kunne brukes av næringsliv,
offentlige aktører og andre ifm rekruttering av
arbeidskraft og kompetanse

2 Prosjektets forankring:
Henvisning til strategidokument og gjeldende handlingsplan; hhv innsatsområde og tiltak.
Eventuelle nasjonale eller regionale føringer.
Innsatsområde
Tiltak

Målområde 2:
Felles bo- og arbeidsregion
Synliggjøre og profilere Fosen som felles bo- og
arbeidsmarkedsregion

Nasjonale/regionale føringer

3 Organisering:
Kort beskrivelse av prosjektets organisering.
Prosjekteier

Fosen regionråd

Prosjektansvarlig

Næringsalliansen på Fosen

Prosjektledelse

Kopparn Utvikling ved Arnt-Ivar Kverndal

Styringsgruppe

Anses ikke som nødvendig

Arbeidsgruppe

Arnt-Ivar Kverndal, KU, David Mouritzen, Åfjord
Utvikling, Marianne Brøttem, LIV
Næringsalliansen på Fosen

Referansegruppe/advisory board

Spesialkompetanse/andre behov

Ifm med det kvantitative analysegrunnlaget vil det være
behov for ekstern spesialistkompetanse

4 Innhold og gjennomføring:
Prosjektet vil ha følgende innhold:
Fase:
FASE 1 – OPPSTART

Når:

Hensikt:
 Etablere og konstituere
prosjektorganisasjonen
 Avklare prosjektets mål og
rammer
FASE 2 –
GJENNOMFØRING OG
RAPPORTERING
Hensikt:
 Beskrivelse av tiltakene og
tidsbruk/framdrift
MAL
Arbeidspakke 1
Faglig tilnærming og metode

Arbeidspakke 2
Kvantitativ analyse

 Tiltak og aktiviteter som skal
gjennomføres i prosjektet
 Inndeling i arbeidspakker
 Helhetlig framdriftsplan
 Ansvarsfordeling

Frist:
 Avklare faglig tilnærming
November/desember  Beslutte faglig tilnærming
2014
 Innhente og avtale samarbeid med
ekstern spesialkompetanse
Frist:
 Gjennomføre kvantitativ analyse
Januar 2015
 Diskutere resultatene

Arbeidspakke 3
Rapport

Frist:
Februar
2015

Arbeidspakke 4
Anbefalinger

Frist:
Februar 2015

FASE 3 – FORMIDLING
OG POLITISK
BEHANDLING

Frist:
Mars 2015

Hensikt:
Sørge for nødvendige politiske
vedtak

Aktivitet:
 Oppstartmøte med konstituering av
organisasjonen
 Gjennomgang og felles forståelse av
prosjektets mål, oppgaver og rammer
 Ansvarsfordeling og møteplan

 Utarbeide rapport som beskriver
Fosenregionen som felles bo- og
arbeidsregion
 Fortrinnene
 Utfordringene
 Hvilke fortrinn har Fosenregionen
 Hvilke ulemper har vi, og hvordan kan
vi ta tak i disse?
 Hvordan kan vi profilere regionen
sterkere på bakgrunn av analysen?
 Hvordan kan vi bruke analysen til å
forsterke allerede pågående prosjekter?
 Sluttrapportens innhold og
anbefalinger legges fram for NA og til
politisk behandling i regionrådet.

5 Økonomi:
Oversikt over kostnader og finansiering.
KOSTNADER
Fase 1 Oppstart
Fase 2 Gjennomføring
Fase 3 Rapportering
Spesialistkompetanse
Andre kostnader
SUM

Kjøpte tjenester Reiser/diett Egeninnsats
30.000
10.000
100.000
20.000
20.000
10.000
150.000
10.000

FINANSIERING
Fosen regionråd
Kommunene
Egeninnsats
Annen finansiør
Annen finansiør
SUM

Kommentar/beskrivelse/mv

300.000

50.000

SUM
40.000
120.000
30.000
160.000
350.000
SUM
350.000

350.000

PROSJEKT ifm operasjonalisering av felles næringsplan for Fosenregionen

Prosjektnavn: Regional transport- og kommunikasjonsplan for Fosen
(målområde 3)
Kommuner som omfattes: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik
1. Prosjektmål/mandat:
Kort beskrivelse av prosjektets mål og eventuelle delmål, samt hvilket formål prosjektet har
ifm gjennomføring av strategisk næringsplan for Fosenregionen
Formål

Øke konkurransekraften og tilgjengeligheten gjennom bedre, billigere og mer
hensiktsmessig samferdsel og infrastruktur for næringslivet på Fosen.
Et prosjekt under strategisk næringsplans målområde 3: Samferdsel og
infrastruktur.

Hovedmål

Øke og bidra til bedre samferdsel og infrastruktur for næringslivet på Fosen
ved:
 Fly
 Båt/Ferge
 Bru
 Vei
 Elektronisk kommunikasjon

Delmål
1. Fly
a. Inn på kortbanenettet
b. Lobby virksomhet
2. Båt
a. Opprettholde og forberede dagens tilbud
b. Lobbyvirksomhet
3. Bru
a. Knytte Fosen kommunene og Trondheim tettere sammen ved
i. Trondheimsfjordbrua
ii. Stjørnfjorden brua
iii. Kystriksveien
4. Vei
a. Utbedre/ ny Kystriksvei
i. Bru Lysøysund- Åfjord
ii. Forbindelse Åfjord-Roan
iii. Bygge ny vei Osen- Flatanger
5. Elektronisk kommunikasjon
a. Forbedre tilgjengelighet i alle Fosen kommunene
i. Øke beredskapsdekning på Fosen.
ii. Fiber og mobildekning

2. Prosjektets forankring:
Henvisning til strategidokument og gjeldende handlingsplan; hhv innsatsområde og tiltak.
Eventuelle nasjonale eller regionale føringer.
Strategisk Handlingsplan for Fosen

Innsatsområde
Tiltak
Nasjonale/regionale føringer

Organisering:
Kort beskrivelse av prosjektets organisering.
Prosjekteier

Fosen Regionråd

Prosjektansvarlig

Næringsalliansen på Fosen

Prosjektledelse

Samferdsel/infrastrukturgruppen

Styringsgruppe

Næringsalliansen

Arbeidsgruppe

Deltakerne i samferdsel/infrastruktur gruppen Fosen:
Olbert Aasan
Jørn Pedersen
Arne Martin Solli
Silje Nesset

Referansegruppe








Pendlerforeninger
Fylkeskommuner
Fosen veiene
Air Norway
Teleoperatører
Trondheim havn

Spesialkompetanse/
andre behov




Fylkeskommunen
E39 ved Olav Ellevseth

Innhold og gjennomføring: Hva skal til for at målsettingene nås?
Beskrivelse av oppstart, aktiviteter, framdrift og rapportering.
Fase:
FASE 1 – OPPSTART

Når:
Januar 2015

Hensikt:
 Etablere og konstituere
prosjektorganisasjonen
 Avklare prosjektets
mål og rammer
Januar 2015
FASE 2 –
– april 2015
GJENNOMFØRING
OG FRAMDRIFT

Aktivitet:
 Oppstartmøte med konstituering av
prosjektgruppen
 Gjennomgang og felles forståelse av prosjektets
mål, oppgaver og rammer
 Ansvarsfordeling og møteplan
 Gjennomføring av arbeidspakke 1-4

Desember
2015
MAL
Arbeidspakke 1
Kartlegge status

Arbeidspakke 2
Behovskartlegging og
prioritering av
underprosjekter

Feb – mars
2015

Mai -juni
2015

 Beskrivelse av dagens samferdsel/infrastrukturs
tilbud på Fosen.
 Kartlegging basert på næringslivets behov i den
enkelte kommunen.
 Eksisterende regionale planer,






Arbeidspakken består hovedsakelig av
gjennomgang og oppsummering av tilgjengelige
dokumenter/resultater pluss møter/samtaler med
NAs aktører
Mulig spørreskjema om næringslivets fremtids
behov.
SWOT analyse av dagens situasjon
Kontakte utvalgte næringsaktører for videre
kartlegging av behov.
Prioritere satsningsområdene.

Arbeidspakken består av samtaler med utvalgte
bedrifter og andre næringsaktører samt
dokumentgjennomgang.
 Kvalitetssikring utføres av eksterne aktører
(SINTEF/TØI/FYLKESKOMMUNEN)
 Spisse prioriteringslisten

Arbeidspakke 3
Statusmøte

September
2015

Arbeidspakke 4
Tiltaksplan

November
2015

 Utarbeide tiltaksplan
 Formulere tiltak samt utarbeide
gjennomføringsplan.
 Hvordan stå sammen i NA til tross for varierende
behov.

FASE 3 –
AVSLUTNING OG
RAPPORTERING

Desember
2015

 Sluttrapporten og forslag til tiltaksplan legges fram
for NA.

Økonomi:
Oversikt over kostnader og finansiering.
Møteplass vil rullere internt i Samferdsel/infrastruktur gruppen. Kostnader knyttet til
utvikling av dokumenter (beskrivelser, kartlegging av status, møter for
informasjonsinnhenting og konkret utvikling av tiltaksplan) foreslås dekket av prosjektet.
KOSTNADER
Fase 1 Oppstart
Fase 2 Gjennomføring
Fase 3 Rapportering
Andre kostnader
(eksterne tjenester)
Andre kostnader
SUM

Kjøpte tjenester
40.000
150.000
50.000
50.000

Reiser/diett Egeninnsats
20.000
40.000
20.000

SUM
60.000
190.000
70.000
50.000

290.000

80.000

370.000

FINANSIERING
Fosen regionråd
Kommunene
Egeninnsats
Annen finansiør
Annen finansiør
SUM

Kommentar/beskrivelse/mv

SUM
370.000

370.000

PROSJEKT ifm operasjonalisering av felles næringsplan for Fosenregionen
Prosjekt: Kompetanse og rekruttering (målområde 4)
Tiltak nr. 1: Desentralisert utdanning og helhetlig kompetanseutvikling
Kommuner som omfattes: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik
1 Prosjektmål/mandat:
Kort beskrivelse av prosjektets mål og eventuelle delmål, samt hvilket formål prosjektet har
ifm gjennomføring av strategisk næringsplan for Fosenregionen
Hovedmål

Beskrivelse

Sikre helhetlig utdanningsløp på Fosen
 Næringsalliansen må gjennomføre helhetlig
kartlegging av behov for utdanningsløp. Austrått
Innovasjon er i gang med kartlegging av behov i
forsvarsrelaterte næringer og i forsvaret, men det
må gjennomføres kartlegging ut over det,
eksempelvis innen havbruksnæring, vindkraft,
off.forvaltning.
 Styrke ressurssentrene på Fosen. De er vesentlig
i tilrettelegging og gjennomføring av de
utdanningsløp som kartleggingen vil avdekke
behov for. De kan være den ressursen som skal
jobbe med samarbeidsavtaler med tekniske
fagskoler, høgskoler og NTNU.
 Næringsalliansen må gå inn for at
næringsaktører som tar inn lærlinger prioriteres
– eksempelvis som anbudskriterie.

2 Prosjektets forankring:
Henvisning til strategidokument og gjeldende handlingsplan; hhv innsatsområde og tiltak.
Eventuelle nasjonale eller regionale føringer.
Innsatsområde

Målområde 4 Kompetanse og rekruttering

Tiltak

Tiltak 1 Desentralisert utdanning og helhetlig
kompetanseutvikling
Tiltak 2: utvikle mulighetene for etter- og
videreutdanning

Nasjonale/regionale føringer

3 Organisering: Ikke avklart
4 Innhold og gjennomføring: Ikke avklart – må jobbes videre med
Hva skal til for at målsettingene nås?
Beskrivelse av oppstart, aktiviteter, framdrift og rapportering.

Prosjekt: Kompetanse og rekruttering
Tiltak nr. 2:

Entreprenørskap i skolene

Kommuner som omfattes: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik
1 Prosjektmål/mandat:
Kort beskrivelse av prosjektets mål og eventuelle delmål, samt hvilket formål prosjektet har
ifm gjennomføring av strategisk næringsplan for Fosenregionen
Hovedmål

Entreprenørskap som arbeidsform på Fosen

Beskrivelse






Næringsalliansen må sette seg i førersetet
o Sette krav til kommunene og
fylkeskommunene som skoleeiere at
entreprenørskap kommer på dagsorden
o Tilrettelegge felles møteplass. Samle
skoleeier, skoler og næringsliv – jobbe med
felles målsetning og strategier for
entreprenørskap.
Fosen-regionen må inn som samlet medlem i Ungt
Entreprenørskap. Næringsalliansen som
kontaktpunkt?!
Sørge for at næringslivet er beredt til å bidra.

Forslag fremmet i møte i Næringsalliansen den 30.10:
 Entreprenørskapskonferanse for Fosen den 20.01.15
er under planlegging
 Sted: Kulturhuset i Bjugn
 Teknisk arrangør: Bjugn kommune
 EIERSKAP TIL KONFERANSEN?
o Stiller styret i FR seg bak tiltaket f.eks. sammen
med Næringsalliansen?
 MÅLGRUPPE for konferansen?
 MÅL for konferansen?

2 Prosjektets forankring:
Henvisning til strategidokument og gjeldende handlingsplan; hhv innsatsområde og tiltak.
Eventuelle nasjonale eller regionale føringer.
Innsatsområde

Målområde 4 Kompetanse og rekruttering

Tiltak 2 Entreprenørskap i skolene

Tiltak
Nasjonale/regionale føringer

3 Organisering: Ikke avklart
Kort beskrivelse av prosjektets organisering.
4 Innhold og gjennomføring: Ikke avklart – må jobbes videre med
Hva skal til for at målsettingene nås?
Beskrivelse av oppstart, aktiviteter, framdrift og rapportering.

Prosjekt: Kompetanse og rekruttering
Tiltak nr. 3:

Tilflytting av kompetanse

Kommuner som omfattes: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik
1 Prosjektmål/mandat:
Kort beskrivelse av prosjektets mål og eventuelle delmål, samt hvilket formål prosjektet har
ifm gjennomføring av strategisk næringsplan for Fosenregionen
Hovedmål

Beskrivelse

Bygge nettverk for fagmiljø
Ta i bruk de plattformene teknologiutviklingen gir
Felles «paraply» for næringslivet på Fosen
 Bygge opp nettverk for fagmiljø – gruppere
bedrifter på Fosen etter bransjer – bruke digitale
media aktivt.
(Kommunene har allerede nettverk å bygge på
her, gjennom digital forvaltning – det virtuelle
kommunesenteret…)
 Samordnet deltakelse på utdanningsmesser ol
over hele landet – næringsalliansen som
«paraply» for deltakelsen. Næringsalliansen står
bak felles profilering, uansett hvem som til
enhver tid reiser.
 Gjennom nettverksbygging skape legitimitet for
«å bruke/benytte» kompetanse fra andre forum/
nettverk/kommuner.
 Næringsalliansen bør ta initiativ til
samarbeid/arrangementer med
NTNU/HiST/HiNT.

2 Prosjektets forankring:
Henvisning til strategidokument og gjeldende handlingsplan; hhv innsatsområde og tiltak.
Eventuelle nasjonale eller regionale føringer.
Innsatsområde

Målområde 4 Kompetanse og rekruttering

Tiltak

Tiltak 3 Tilflytting av kompetanse

Nasjonale/regionale føringer

3 Organisering: ikke avklart
Kort beskrivelse av prosjektets organisering.
4 Innhold og gjennomføring: Ikke avklart – må jobbes videre med
Hva skal til for at målsettingene nås?
Beskrivelse av oppstart, aktiviteter, framdrift og rapportering.
5 Økonomi: Ikke avklart – må jobbes videre med
Oversikt over kostnader og finansiering.
KOSTNADER

Kjøpte tjenester

Reiser/diett Egeninnsats

SUM

SUM
FINANSIERING
SUM

Kommentar/beskrivelse/mv

SUM

PROSJEKT ifm operasjonalisering av felles næringsplan for Fosenregionen
Økt FoU- og innovasjonsaktivitet i næringslivet på Fosen
(målområde 5)
Kommuner som omfattes: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik

1 Prosjektmål/mandat:
Formål

Øke konkurransekraften for næringslivet på Fosen, gjennom å øke næringslivets
kunnskap om- og bruk av FoU- og innovasjonsvirkemidler, og bidra til å øke
næringslivets evne til å arbeide med innovasjon og FoU i egen virksomhet.
Et prosjekt under Strategisk Handlingsplans Målområde 5: FoU og Innovasjon

Hovedmål

Økt antall FoU- og innovasjonsprosjekter i næringslivet på Fosen, målt i antall
prosjekter med støtte fra virkemiddelapparatet, gjennom bedre samhandling og
smartere arbeidsmetoder innenfor Næringsalliansen (NA).

Delmål

1. Etablere et Innovasjonsforum på tvers av utviklingsaktører på Fosen. Forumet skal
sette agenda for FoU-mobilisering i regionen, være arbeidsgruppe for prosjektet, og
bidra til iverksetting av tiltak etter prosjektets slutt
2. Statuskartlegging og behovskartlegging for FoU- og innovasjonsaktivitet på Fosen,
barrierer for økt FoU-innsats, og hvordan Næringsalliansens aktører bidrar til
mobilisering til forskning og utvikling i dag
3. Utvikling av en tiltakspakke for økt FoU- og innovasjonsaktivitet hos bedrifter i
regionen. Tiltakspakken skal kunne tilbys på tvers av kommuner og på tvers av NAs
aktører
(Gjennomføring av tiltakene ligger ikke innenfor dette prosjektets rammer)

2 Prosjektets forankring:
Innsatsområde

Målområde 2 i Strategisk Handlingsplan for Fosen

Tiltak

Legge til rette for mobilisering til økt FoU- og
innovasjonsaktivitet i eksisterende næringsliv på Fosen

Nasjonale/regionale føringer

3 Organisering:
Prosjekteier

Fosen Regionråd

Prosjektansvarlig

Næringsalliansen på Fosen

Prosjektledelse

Leksvik Industriell Vekst AS v/Marianne Brøttem

Styringsgruppe

Næringsalliansen

Arbeidsgruppe

Leksvik Industriell Vekst v/Marianne Brøttem og Bjørn Damhaug
Kopparn Utvikling v/Arnt-Ivar Kverndal
Åfjord Utvikling v/David Mouritzen

Referansegruppe/
advisory board

Det er naturlig å trekke inn virkemiddelaktører i Nord- og Sør-Trøndelag i
prosessen
(Fylkeskommunene, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, VRI, …)

Spesialkompetanse/a
ndre behov

4 Innhold og gjennomføring:
Hva skal til for at målsettingene nås?
Fase:
FASE O
Hensikt:
 Etablere og konstituere
prosjektorganisasjonen

Når:
November –
desember
2014

FASE 1 – OPPSTART

Januar 2015

Hensikt:
 Avklare prosjektets mål
og rammer, planlegge
fremdrift
FASE 2 – GJENNOMFØRING
OG FRAMDRIFT

Januar 2015
– april 2015

 Gjennomføring av arbeidspakke 1-4

Mai 2015

 Avslutning og rapportering

November
/desember
2014

 Kartlegge Fosens muligheter innen følgende
programmer:
 NORA
 Interreg II
 Nordsjøprogrammet
 Legge frem mulighetsforslag for NA
 Beskrivelse av FoU- og innovasjonsaktiviteten på Fosen
i dag, resultater så langt
 Kartlegging av Næringsalliansens (aktørenes)
pågående arbeid med mobilisering til FoU- og
innovasjon i næringslivet (metoder, hyppighet,
strukturer)
 Regionale planer og virkemidler, for eksempel FoUstrategi for Trøndelag
Arbeidspakken består hovedsakelig av gjennomgang og
oppsummering av tilgjengelige dokumenter/resultater
pluss møter/samtaler med NAs aktører
 Fremtidig behov for økt FoU og innovasjonsaktivitet i

Hensikt:
 Beskrivelse av tiltakene
og tidsbruk/framdrift
MAL
Arbeidspakke 0
Kartlegging av
prosjektvirkemidler (int.) for
regionale prosjekter

Arbeidspakke 1
Kartlegge status

Jan – feb
2015

Arbeidspakke 2

Feb-mars

Aktivitet:
 Oppstartmøte med konstituering av prosjektgruppen
 Kartlegging av internasjonale FoU/prosjektvirkemidler
med kort frist (feb.2015). Formål: utvikling av
regionale FoU-prosjekter i samarbeid med
internasjonale partnere
 Gjennomgang og felles forståelse av prosjektets mål,
oppgaver og rammer
 Ansvarsfordeling og møteplan

Behovskartlegging

2015

Arbeidspakke 3
Workshop

April 2015

Arbeidspakke 4
Utarbeiding av tiltaksplan

April 2015

FASE 3 – AVSLUTNING OG
RAPPORTERING

Mai 2015

næringslivet på Fosen
 Barrierer for gjennomføring av FoU-prosjekter i
næringslivet
 Næringsalliansens pågående arbeid – er dagens
arbeidsmetoder og innsats tilstrekkelig for å møte
behovet eller bør det settes inn (andre) tiltak?
Arbeidspakken består av samtaler/undersøkelse hos
utvalgte bedrifter og virkemiddelaktører, samt noe
dokumentgjennomgang
 Samle relevante aktører som representerer næringsliv,
virkemiddelaktører og NA til workshop på bakgrunn av
situasjon i dag og behovskartleggingen
 Bidra til kvalitetssikring av nåsituasjon
 Innspill til gode, smarte arbeidsmetoder og tiltak som
skal bidra til økt FoU/innovasjonsaktivitet og økt bruk
av relevante virkemidler på Fosen
 Utarbeide en relevant tiltakspakke
 Utarbeide plan for hvordan NAs aktører på en mer
effektiv måte kan gjennomføre tiltakene og samhandle
om gjennomføring
(Gjennomføring av tiltakene ligger utenfor dette
prosjektet)
 Sluttrapport og forslag til tiltaksplan legges fram for
NA.

Hensikt:
 Sørge for at ny kunnskap
og kompetanse deles og
utnyttes ifht
målsettingene

5 Økonomi:
KOSTNADER
Fase 0
Fase 1 Oppstart
Fase 2 Gjennomføring
Fase 3 Rapportering
Andre kostnader
Andre kostnader
SUM

Kjøpte tjenester
Reiser/diett Egeninnsats
125.000
20.000
10.000
250.000
30.000
20.000
5.000

FINANSIERING
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Fosen Regionråd
Kommunene
Egeninnsats
Annen finansiør
Annen finansiør
SUM

415.000

45.000
Kommentar/beskrivelse/mv
(Kysten er Klar-midler)

6 Andre forhold:
Prosjektet bør i noen grad samkjøres med andre planlagte aktiviteter/tiltak i regionen:

SUM
125.000
30.000
280.000
25.000

460.000
SUM
125.000
335.000

460.000



ByR-prosjektets tiltakspakke C, herunder C2: Semistrukturerte intervjuer med ca 30
næringsaktører på Fosen ifht deres planer for vekst og deres behov for å kunne videreutvikle seg,
arbeidskraft, kompetanse, offentlige tjenester, infrastruktur, mv.; C4 Koblingsaktiviteter mot
kunnskapsmiljøene; eks. utvikle samarbeidet med "Kompetansemegling i VRI" og bedre
utnyttelse av de offentlige virkemiddelordningene (SkatteFunn, bedriftsnettverk, EU-prosjekter
etc.)



Forsvarsrelatert kompetanseprosjekt: Behovskartlegging av bedrifters kompetansebehov
relatert til leveranser til Ørland Hovedflystasjon (ØHF) og i forbindelse med utbyggingen av ØHF.



Kompetanseløft Fosen: Kartlegging av kompetansebehov hos industribedrifter på Fosen, med
utgangspunkt i industrimiljøet i Rissa og Leksvik.

Arbeidsgruppen tar ansvar for å sørge for samkjøring der det viser seg relevant og gjennomførbart i
praksis.

